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Förord

Det är många från fotbollsfamiljen som slitit och jobbat hårt med Föreningen Svensk 
Elitfotboll genom åren, inte minst människorna i klubbarna. Den här rapporten är ett för-
sök att visa att dagens snabba och händelserika utveckling i Svensk Elitfotboll (SEF), med 
riktning mot Nordens Bästa Liga, är frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

”Det är viktigt att ha historien som hjälp när man ska blicka framåt”, skrev dåvarande ordfö-
randen Bengt Madsen i jubileumsboken när SEF fyllde 75 år, och jag kan bara instämma.

Rapporten tar sitt avstamp i SEF:s bildande som ´Föreningen Svenska Serien Division 1´i 
slutet av 20-talet. Efter en kort historiebeskrivning blir rapporten mer detaljerad från och 
med arbetet runt mitten av 90-talet och framåt, för att sedan ha sitt tydliga fokus på hur 
arbetet mot att bli Nordens Bästa Liga vuxit fram, samt hur SEF vuxit sig större och starkare 
med åren – allt i linje med målet att klara av de ökande kraven från medlemsföreningarna.

Rapporten ska också visa hur SEF gått från ord till handling vad gäller utveckling, var vi står 
i dag och vad vision Nordens Bästa Liga betyder för både samtid och framtid. 

Dagens ordförande Lars-Christer Olsson, och Generalsekreteraren Mats Enquist har va-
rit med om en händelserik period under de fem år som de suttit på sina poster och det är 
tydligt att flera års målmedvetna och långsiktiga arbete mot det vi i dag kallar Nordens Bäs-
ta Liga samtidigt exploderade från teori till praktik efter att grunden lagts år dessförinnan. 
Kanske är Lars-Christer och Mats de i SEF:s historia som fått mest saker uträttat på kortast 
tid, men båda är också väldigt noga med att poängtera att de förvaltar ett arv av ett arbete 
som påbörjades för 10–15 år sedan. Det är den här tidens ansvar.

För att klara att göra den här rapporten har jag personligen träffat och gjort djupintervjuer 
med Tommy Theorin (Generalsekreterare 1994–2012), Bosse Lundquist (Ordförande 
2005–2009), Bosse Johansson (Ordförande 2009–2012), Mats Enquist (Generalsekreterare 
2012– ) och Lars-Christer Olsson (Ordförande 2012– ). Stort tack till er alla för det jobb ni 
har lagt ner för SEF:s räkning och för att ni tog er tid, utan er skulle det här arbetet inte vara 
möjligt.

Det har onekligen hänt en hel del under de 90 år som SEF funnits, och mer kommer att ske. 
Nu blickar vi framåt. Verksamheten har inget slutmål utan det är riktningen som är det vik-
tiga.

/Robert Johansson, januari 2018
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Svensk Elitfotboll och organisationens uppdrag
Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) bildades i Helsingborg den 1 september 1928 som För-
eningen Svenska Serien Division 1. Föreningen skulle fungera som en motpol till Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF), vars relation med de allsvenska klubbarna inte var den bästa vid 
tillfället. 1972 bytte SEF namn till dagens Föreningen Svensk Elitfotboll.

SEF är en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. SEF:s 
uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, 
ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Föreningen Svensk Elitfotboll jobbar professionellt tillsammans med sina 32 medlemsklub-
bar för aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att 
till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och 
den nationella herreliten i fotboll.

Genom gemensamma avtal ska SEF bidra till att ge elitföreningarna ökade ekonomiska 
förutsättningar för elitfotboll med siktet inställt på internationella framgångar för svensk 
klubbfotboll i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna.

SEF medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse för 
klubbfotboll på elitnivå.

SEF och dess medlemsföreningar verkar mot våld, diskriminering på grund av hudfärg, kön, 
ursprung, religion och ålder.
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SEF:s historia 
Till SEF:s förste ordförande valdes John Bill Pettersson från Helsingborgs IF. När de första 
spadtagen mot ett bildande togs vid ett möte i Helsingborg 1927 blev Bill ordförande i ett 
förtroenderåd, och när Föreningen Svenska Serien Division 1 bildades i Malmö lördagen 
den 1 december 1928 var det naturligt att den då 42-årige Bill Pettersson satt kvar som ord-
förande.

Pettersson var parallellt med sitt jobb inom SEF också både ordförande och lagledare i Hel-
singborgs IF samt Uttagningskommittéchef och lagledare för det svenska landslaget. Utö-
ver sysslor i klubb- och landslag arbetade han också som sportjournalist på Helsingborgs 
Dagblad.

Bill Pettersson strävade tidigt efter en enda allsvenska i stället för de två som fanns, då upp-
delade efter geografi. Han var också med och genomförde de nya offsidebestämmelserna 
1925.
 
1935 åkte Helsingborg ur Allsvenskan och då endast allsvenska lag fick vara med i SEF fick 
Bill Pettersson lämna ifrån sig ordförandeklubban till Sven Jonsson, IK Sleipner.

Jonsson, eller ”Fiskarn” som han också kallades, jobbade mycket med att öka Sveriges och 
de svenska klubbarnas konkurrens på den internationella marknaden och gick på tvärs mot 
förslaget att minska Allsvenskan till tio lag med motiveringen att det skulle försämra kon-
kurrensen. Sven Jonsson menade istället att Sverige borde fokusera på att höja kvalitén på 
sina tränare. Allsvenskan stod således kvar på tolv deltagande lag.

1939 beslutades att lag som åkte ur Allsvenskan till Division 2 fortfarande kunde ingå i SEF.

Under Sven Jonssons tid bestämdes även att spelarna skulle ha nummer på sina tröjor. Nå-
got som genomfördes trots vissa protester som menade att spelarna skulle se ut som cirkus-
artister.
 
1942 valdes den tidigare sekreteraren i organisationen, Eric Persson – hövdingen kallad 
– till ordförande i SEF. Under Eric Perssons tid effektiviserades SEF:s arbete i hög grad och 
organisationens inflytande ökade. Persson föreslog bland annat att spelarna i Allsvenskan 
skulle gå under kontrakt. Dels handlade förslaget om att försvåra för de utländska klubbar 
som ville plocka spelare fritt, dels handlade det om att klubbarna då skulle kunna kräva mer 
tid för träning av sina spelare.

Som landslagsledare var Eric Persson med om att vinna ett VM-brons i Brasilien 1950 och 
ett VM-silver i Sverige 1958. Persson var samtidigt också ordförande och lagledare i Malmö 
FF, styrelseledamot i Svenska Fotbollförbundet och President för Intertotocupen.

Eric Persson satt hela 46 år i Malmö FF:s styrelse, mellan 1929–1975, men sparkades från 
sin post som ordförande i SEF 1957 sedan han coachat Malmö FF under en turnering vid 
Medelhavet i stället för att dyka upp på SEF:s årsmöte.
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1957 valdes Erik ”Skräddaren” Svensson från Örgryte IS in som Eric Perssons efterträd-
are. ”Skräddaren” fick sitt smeknamn efter att han trots ekonomiska problem lyckats få ihop 
finanserna för ÖIS. Erik Svensson fick en händelserik tid som ordförande i SEF, mycket tack 
vare det nya mediet televisionen som gav upphov till många förhandlingar.

När tv-folket började komma till arenorna utan att i förväg ha anmält sig så blev 
fotbollsklubbarna oroliga för att publiken skulle stanna hemma och titta på tv istället för att 
gå till arenorna. Oron resulterade i ett beslut om att inga matcher fick direktsändas.

Under Erik Svenssons tid förhandlade SEF fram en ”VM-ersättning” från Svenska Fotbollför-
bundet (SvFF). Anledningen var att det stundande mästerskapet på hemmaplan 1958 för-
kortade säsongen och det skulle bara spelas sex matcher under våren innan VM-uppehållet.

1959 lades det allsvenska spelschemat om och man började spela vår-höst. Det blev också 
tillåtet att spela matcher i elljus.

Under Erik Svensson beslutades också att SEF-klubbarna skulle betala 10 000 kronor i ska-
destånd vid övergångar mellan varandra där parterna inte kunde komma överens.

1962 avgick Erik Svensson i samband med årsmötet då flera år av tuffa förhandlingar tagit 
ut sin rätt. 

Malmö FF SM-guld 1967. Ingvar Svahn (vänster) och MFF:s ordförande Eric Persson (mitten) med von Rosens pokal. 
Prisutdelare Gunnar Lange ordförande (höger) i Svenska Fotbollförbundet.
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Samma år valdes Helsingborgs IF:s Einar Nilsson in som ny ordförande.  Ett av de första 
besluten Einar Nilsson var med och fattade var att von Rosens pokal – som tillföll vinnaren 
av Allsvenskan – också skulle tillverkas i miniatyr, att behålla för den vinnande klubben.

1963 lyckades SEF-styrelsen få ett anslag på 80 000 kronor från Sveriges Radio för tv-sänd-
ningarna och 120 000 kronor från Melodiradion, så att man kunde täcka resekostnaden för 
den allsvenska reservlagsserien samt juniorcupen.

1964 införde Sverige som första land i världen licensplikt och obligatorisk spelarförsäkring. 

Med det utökade internationella utbudet tvingades SEF till slut förhandla med SvFF. Klub-
barna ansåg att deras spelare blev uttagna till landslagsläger alltför ofta.

1966 släpptes det revolutionerande förslaget att slopa amatörbestämmelserna. Vid ett möte 
i Malmö enades medlemsklubbarna om att så skulle ske till förmån för RF:s allmänna täv-
lingsbestämmelse samt SvFF:s ersättningsbestämmelser. Sju av tolv klubbar röstade för för-
slaget och 1967 blev den första säsongen utan amatörbestämmelser i svensk fotboll.

1972 ändrades SEF:s namn till nuvarande Föreningen Svensk Elitfotboll. Året efter avgick 
Einar Nilsson som ordförande i samband med årsmötet.
 
IFK Norrköpings Lars Appelqvist valdes vid årsmötet 1973 in som ny ordförande i SEF. 
Tidigare, sedan 1964, hade Appelqvist suttit som kassör i SEF och från 1970 satt han också 
med i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Dessutom hade Appelqvist själv spelat elitfotboll i 
IFK Norrköping, tillsammans med Nisse Liedholm och Gunnar Nordahl.

Under samma period som Lars Appelqvist var ordförande i SEF satt Gösta Bohman med 
som SEF:s förste Generalsekreterare någonsin.

SEF hade vid den här tidpunkten 47 medlemsklubbar – 14 klubbar i Allsvenskan, 28 i Divisi-
on 2 samt fem från i Division 3, som enligt överenskommelse fått vara kvar.

En av de stora frågorna som Appelqvist fick inleda sin period med var huruvida det var 
lämpligt att ordföranden i SEF också satt med i SvFF:s förbundsstyrelse, men Appelqvist lo-
vade att SEF skulle komma i första hand.

En annan fråga var den om vem som skulle betala polisbevakningen på matcherna. Efter en 
motion i riksdagen blev situationen bättre för de svenska klubbarna.

Lars Appelqvist och styrelseledamoten Lennart Johansson förhandlade under den här peri-
oden fram ett avtal med Tipstjänst. Avtalet innebar att klubbarna fick dela på 4,6 miljoner 
kronor i ersättning mot att deras matcher skulle få finnas med på spelkupongerna.

Lars Appelqvist var också ordförande i IFK Norrköping och satt med i flera olika UEFA-kom-
mittéer.
 
1978 bildade SEF ett servicebolag i aktieform. I samband med bildandet bestämdes också 
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att Lars Appelqvist skulle sluta som ordförande och i stället leda SEF:s kansli på heltid i 
egenskap av Generalsekreterare. Ersättare som ordförande i SEF blev Lennart Johansson.

Lennart hade fram till att han blev ordförande varit vice ordförande i SEF under fem år. Han 
var dessutom ordförande i AIK och satt med i SvFF:s styrelse.

Samma år som Lennart Johansson tillträdde fyllde SEF 50 år och hade vid tiden intäkter på 
6,2 miljoner kronor.

Under Lennart Johanssons tid togs beslut om att minst fem ledamöter i SEF-styrelsen också 
skulle tillhöra en allsvensk klubb och samtidigt vara ledamöter i en medlemsklubbs styrelse 
eller sektion. Det beslutades också att varje svenskt lag fick tillåtelse att använda två ut-
ländska spelare i ligan.

SEF genomförde en undersökning över sina klubbars ekonomi och märkte att de i många 
fall skenade, varpå tanken om ett mätinstrument föddes – elitlicensen.

1984 lämnade Lennart Johansson sin post som ordförande i SEF för att istället bli ordföran-
de i SvFF. 1990 blev Lennart sedan president i UEFA och var en direkt orsak till bland annat 
att Sverige fick arrangera EM på hemmaplan 1992. Lennart  Johansson rankas än idag som 
en av de största ledarna i landet.

I Lennart Johanssons ställe valdes 1984 Stig Sunne, vice ordförande i Malmö FF, in som 
ordförande i SEF. Sunnes stora uppgift i SEF var att få klubbarna att inse vikten av att sköta 
sin ekonomi, samt informera om följderna om man inte gjorde det.

SEF hade under de här åren vikande publiksiffror att jobba med. För att få en ändring så 
bestämde man att tillåta direktsändning i tv av en match per omgång under de fem första 
omgångarna av Allsvenskan för att se om det kunde hjälpa till att höja publiksnittet, som då 
låg på 4 000 åskådare per match.

1986 ändrades SEF:s stadgar. För ett medlemskap krävdes nu att klubben spelade i All-
svenskan eller i någon av de två Division 1-serierna.

Årsredovisningen det här året visade nytt rekord – 13,45 miljoner kronor kom in till SEF, 
varav 12,85 miljoner från Tipstjänst och Sveriges Radio.

1989 lämnade Stig Sunne ifrån sig ordförandeklubban till en annan vice ordförande i Malmö 
FF – Bengt Madsen.

Madsen hade tack vare positionen i Malmö FF några år tidigare kommit in i SEF:s styrel-
se och jobbade hårt och förtjänstfullt med att öka inkomsterna från både tv- och Svenska 
Spel-avtal. Under Madsens tidsperiod ökade de så kallade SEF-medlen till över 100 miljoner 
kronor.

Publiksiffrorna ökade också och SEF var bland annat med och startade Royal League samt 
embryot till de europeiska ligornas organisation EPFL.



9

1991 blev Madsen också vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet. 

Mellan 1990-1991 satt Lars-Christer Olsson som Generalsekreterare i SEF, men när 
Lars-Åke Lagrell blev vald som ordförande i SvFF ville han istället ha Lars-Christer som 
Generalsekreterare i förbundet och som en följd av det så tillträdde Tommy Theorin som 
Generalsekreterare 1994.

2005 lämnade Bengt Madsen sin post som ordförande i SEF till förmån för Djurgårdens Bos-
se Lundquist.

Lennart Johansson.
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Tidiga utmaningar
1994 tillträdde Tommy Theorin som SEF:s Generalsekreterare. Tommy kom närmast 
från Elitseriehockeyn i Malmö där han krönt ett antal framgångsrika år med ett Euro-
pacup-guld och två SM-guld för MIF, varav det senaste just 1994. Tommy jobbade som 
Generalsekreterare i SEF väldigt nära Bengt Madsen, som då var Ordförande i SEF, samt 
Lars-Åke Lagrell som var ordförande i SvFF.

Tommy Theorins första uppdrag kom att bli att utveckla de svenska evenemangen och höja 
publiksnittet som då låg runt 4 000 personer per match. Sveriges landslag hade precis tagit 
brons i VM i USA och förhoppningarna var stora att fotbollsfebern skulle visa sig även på de 
allsvenska arenorna. Inget kunde vara mer fel.

– Jag har aldrig blivit så besviken som när vi inte såg någon publikeffekt efter VM-bronset. 
Det var bara IFK Göteborg som drog mer åskådare på bortaplan, annars såg vi ingen effekt 
hos något annat lag, säger Tommy Theorin.

SEF satte sig ner och tittade på hur de skulle kunna skapa evenemang som lockade fler till 
arenorna och fick med sig Thomas Wernerson, då Klubbdirektör i IFK Göteborg, Tommy 
Wisell, Klubbdirektör i IFK Norrköping och Stefan Söderberg, dito i AIK, i arbetet med att 
stärka Allsvenskans image. Mottot var att konkurrera på planen men jobba tillsammans ut-
anför.

Tommy Theorin började, tillsammans med Lars-Åke Lagrell och Lars-Christer Olsson och 
flera på SvFF, inse att man kommer längre med ett samarbete. Får man bara med sig rätt 
personer följer de andra efter, var en annan slutsats.

– Sverige är ett litet land och vi ska inte strida med varandra. Det arbete vi gjorde där och då 
kom till att bli grunden till Evenemangsmanualen.

Det som hände nu under de kommande åren var följande:
•	 Förutsättningar för ett nytt tv-avtal började skapas. 
•	 SEF gick in i ett nytt avtal med Svenska Spel
•	 Konceptet Veckans match skapades
•	 SEF-klubbarna började med gemensamma möten över flera olika yrkesroller i klub-

barna
•	 Statistik till media togs fram och man började med intervjuer före, i paus och efter 

match
•	 Arenorna utvecklades
•	 Storbildsskärmar införskaffades till arenorna
•	 Klubbarna började jobba mer internationellt
•	 Upptaktsträffarna inleddes

De nya tv-avtalen blev nyckeln till hela utvecklingen. Tv-avtalet skapat 1994, var på en mil-
jon kronor och inkluderade bara eftersändningar, men nu, 1995, lyckades SvFF och SEF 
tillsammans skapa ett nytt avtal värt 20 miljoner kronor för både liga och landslag tillsam-
mans. 
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När sedan nästa tv-avtal skapades 1997, tillsammans med ISPR, så ökade intäkterna till 
60 miljoner kronor, och för första gången skulle matcher livesändas.  Konceptet Fot-
bollskväll utvecklades också i SVT. Avtalet var uppdelat i en svensk del, och i en europadel 
som byggde på tv-marknaden. De svenska klubbarna som då spelade i Europaspelet hade 
fasta arvoden beroende på vilket land motståndarna kom ifrån, och tyska lag var det mest 
lukrativa.

Canal+ sände en allsvensk match live i veckan och den kom att kallas Veckans match. Man 
jobbade också hårt med att locka publik till matcherna och som en följd infördes en publik-
bonus.

– De klubbar som lyckades överträffa sina fjolårssiffror för publiksnittet i motsvarande 
matcher fick en bonus på 100 000 kronor. Distriktet fick också 50 000 kronor, vilket gjorde 
att de frilade matcherna så att de inte skulle konkurrera med andra matcher, säger Tommy 
Theorin.

Halmstads BK – AIK var den allra första Veckans match som sändes. Matchen valdes för 
att Örjans Vall var en lättarbetad arena och låg i ett distrikt som hade en bra kontakt med 
klubben. Klubben var dessutom bra organiserad. Arrangemanget blev väldigt lyckat. 9 000 
åskådare kom, jämfört med publiksiffran på 5 000 året innan. 

– Det var en av de lyckligaste dagarna i mitt SEF-arbete. Jag satt med ett leende hela vägen 
hem för nu visste vi att vi var på rätt väg.

Bengt Madsen och Lars-Åke Lagrell.
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Så höll SEF på ett par år och åkte runt på alla matcher. Tommy Theorin såg i snitt två–tre 
matcher i veckan på plats på arenorna och drog ett tungt lass i ett SEF som då endast bestod 
av tre personer. Förutom Tommy var det Christine Gerhartz och Janne Wahlqvist.

– Jag tyckte att det var roligt. Jag hade en fördel i att jag kom från en lyckad period i Malmö 
Hockey. Ingen kunde säga att du inte kan lära oss. Jag hade det i ryggen, annars hade det 
varit mycket svårare. Jag hade också hjälp av starka ordförande, Lars-Åke Lagrell och Bengt 
Madsen. Visst var det tufft att SEF var så litet men det gick. Alla slet vi och gnetade och hade 
oss. Ska man nå framgång så får man kavla upp ärmarna.

Och framgång fick SEF.  Man skrev rapport varje match på exakt vad man gjort vilket gjorde 
att alla klubbar läste och lärde av varandra. Canal+ ställde upp med 18 kameror på varje 
Veckans match vilket var unikt i tv-sammanhang i Sverige vid tiden. Bollen var i rullning och 
klubbarna upplevde att de tillsammans och i arbete med SEF kunde dra mer folk till match-
erna och det gjorde att de vaknade.

– Men det är också så att ju mer värdefullt ett tv-avtal blir, ju mer förpliktelser och krav 
kommer med det. I det första avtalet med ISPR skulle vi ha fem gemensamma sponsorer 
och det skulle finnas VIP på alla arenor.  Det var ett bra sätt att få in sponsorer och sälja in 
sponsorskap.

SEF införde produktions- och säkerhetsmöten före match och tillsatte matchdelegater på 
alla matcher – detta som en svensk version av UEFA:s manual för Champions League.

År 2000 slogs landets två Division 1-serier ihop och bildade Superettan – landets nya näst 
högsta serie. En av personerna som låg bakom bildandet var Janne Wahlqvist som lade ner 
ett stort arbete i frågan.

Vid tv-avtalet 2001 hade SEF och SvFF tillsammans med tv-bolaget ISPR passerat över 
100 miljoner kronor för både landskamper och klubblagsmatcher, och tv direktsände alla 
matcher. Tv-intäkterna bidrog till att införskaffa portabla storbildsskärmar till samtliga 
arenor.

– Vi testade storbildsskärmar på arenan. Vi hade en överenskommelse med domarna att allt 
– oavsett positivt eller negativt – fick visas en gång på arenan. Man måste ha samma service 
som hemma, annars kan folk lika gärna sitta kvar i soffan och få allt serverat för sig. 

Medias roll
En annan viktig del till att få en positiv publikutveckling var media och Allsvenskans image. 
SEF började jobba hårt med media och service till media. Statistikverktyget utvecklades till 
att skytteligor, assistligor och liknande blev mer synliga. Det blev obligatoriskt med uppstyr-
da presskonferenser i samband med matcher där spelare ska intervjuas och tränare uttala 
sig, och inför säsongerna finslipades upptaktsträffarna i samarbete med arrangören Svenska 
Fotbollförbundet.  

– Media har en oerhörd genomslagskraft. Huvuduppgiften var att dra intresse till fotbollen. 
Först skrevs knappt något alls, men sen kom tidningarna in med egna bilagor. Det blev en 
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väldig vändning. Jag hade i hockey lärt mig mycket av USA och NHL. Där sändes mycket via 
tv, även utanför matcherna, och det skapade ett stort intresse.

Försäsongsturneringar på Cypern och senare i Spanien tillsammans med de norska och 
danska ligorna skapades genom att avsätta ekonomiska resurser, bland annat i form av re-
klam och TV-avtal. Media som fanns på plats kunde följa med och skriva om lagbygget och 
formen. Även det blev lyckat.

– Media följde med. Det blev bra texter inför säsongen. En temperaturhöjare. Sedan, med 
ett fantastiskt tv-avtal på 45 miljoner danska kronor i ryggen, skapades Royal League. 
Tävlingen var  lukrativ för de deltagande lagen eftersom att Royal League stod för alla lags 
resekostnader och finansierade hela domarupplägget. Bland annat IFK Göteborg spelade 
ihop till tolv miljoner kronor plus sina publikintäkter under ett av turneringens tre år. Fot-
bollen hade nu i det närmaste en tävlingssäsong året runt och intresset för vår svenska fot-
boll ökade hela tiden. 

Vid sidan av matcherna så började klubbarna att träffas i ännu större utsträckning. Tidigare 
samlades alla i stort sett bara en gång om året, i samband med årsmötet, men nu skapades 
nya mötestillfällen. Marknads-, evenemangs- och säkerhetsträffar gjorde att man kom närm-
re varandra och utvecklade ett fint samarbete som lyfte våra evenemang. Som en följd av de 
oftare förekommande träffarna blev arbetet mellan klubbarna mycket smidigare.

Tommy Theorin med Royal League-pokalen.
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Arenautveckling 
Det blev mer och mer uppenbart att de gamla svenska fotbollsarenorna behövde fräschas 
upp och i vissa fall bytas ut. Nästa stora steg i att utveckla evenemangen blev därför att se 
över den svenska arenaparken. SEF jobbade hårt via bland annat SvFF:s anläggningskom-
mitté för att få till en uppgradering vilket sågs som en viktig pusselbit för att stärka imagen 
och locka fler besökare till arenorna.

– Vi kunde ge en–två miljoner kronor ur en anläggningspott till klubbarna om de byggde 
ny arena. Det var en viktig faktor, framför allt psykologiskt att vi hjälpte till. Nya arenor 
gav bättre utrymmen, bättre serveringar och VIP-ytor. Det ska och skulle vara bekvämt 
och kännas säkert och tryggt att gå på fotboll. Visst – det är inget att sticka under stolen 
med att det bitvis var stökigt på arenorna och det var svårt att få bukt med problemen. Jag 
tycker dock att dagens fina supporterkultur började växa fram här, ur askan av alla pro-
blem.

Olika projekt och kampanjer lades upp och som ytterligare en del i att locka fler åskådare 
till arenorna så gjorde SEF en kampanj riktad mot tjejer för att locka andra än män till fot-
bollsmatcherna. Man riktade sig också till barnfamiljer, vilket resulterade i införandet av fa-
miljeläktare. En annan fråga som fick mycket uppmärksamhet rörde toaletterna – det fanns 
för få, och de som fanns upplevdes obekväma. Frågan om toaletterna blev därför också den 
omfamnad inom arbetet med arenaupprustningen.

Lennart Johansson och Lars-Christer Olsson.
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Lön för mödan
Sedan satsningen inleddes 1994 hade publiksiffrorna gått stadigt uppåt och 2002 nåddes en 
riktig milstolpe när Allsvenskan klättrade över 10 000 åskådare i snitt per match, sett över 
hela säsongen

– Det kostade mig en skaldjursmiddag på Grand Hôtel, men den betalde jag gärna. En tv-re-
porter, Jesper Hussfelt, hade gissat redan inför säsongen att vi skulle klara av det, men jag 
var mer försiktig, skrattar Tommy.

–Det ska lyftas fram att vi var många som slet hårt i detta. Vi hade ett nära samarbete mellan 
SEF och SvFF, klubbar och distrikt.  I och med bedriften gick vi förbi hockeyn publikmässigt, 
och visst var det kul att kunna ”gnabbas lite” med sin gamla sport.

SEF och Tommy Theorin hade lyckats med sitt första stora åtagande, att locka fler 
människor till de allsvenska arenorna. Genom en målmedveten och bred strategi hade snit-
tet gått upp med över 6 000 personer per match.

Internationellt arbete
SEF har genom åren haft ett nära och bra samarbete med ligaföreningarna i Danmark och 
Norge. Genom UEFA:s Lennart Johansson och Lars-Christer Olsson kom SEF också med i den 
Europeiska ligagruppen.

– Jag glömmer aldrig när Gianni Infantino, nu FIFA-president och då tjänsteman på UEFA, 
ringde och bjöd in mig till ett möte i Nyon. Väl där blev vi dess tolfte medlem och hälsades 
välkomna av bland annat ligaföreningarna i England, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, 
Skottland och Spanien. Det var inte utan en viss nervositet man inför dessa storheter skulle 
hålla ett första anförande, men det gick bra.

Ligagruppen utvecklades i nära samarbete med UEFA och den 6 juni 2005 bildades den mer 
formella gruppen European Professional Football Leagues, EPFL. Själva bildandet skedde 
högtidligt i Houses of Parlaments i London och Tommy Theorin kände en stor stolthet över 
att få vara med och signera avtalet för SEF:s räkning.

2012 lämnade Tommy Theorin Svensk Elitfotboll och uppdraget som Generalsekreterare för 
att i stället jobba med IT-utvecklingen i det gemensamma projektet med Norge, Connected 
League. Projektet utvecklades senare till det som numera går under namnet Elitfotbollens 
IT-system, EFIT.
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Ett strategiskt starkare SEF
2005 tillträdde Djurgårdens Bosse Lundquist som ordförande efter Bengt Madsen. Tommy 
Theorin satt fortfarande kvar som Generalsekreterare och efter hans fina arbete med att 
utveckla de svenska evenemangen såg Bosse Lundquist snabbt ett nytt prioriterat område 
för verksamheten. SEF behövde få tydligare riktlinjer och starkare mandat av SvFF.

– SEF var en förening som var väldigt operativt inriktad. Det var Tommy Theorin som skötte 
hela föreningen, och gjorde det bra. Situationen hade förändrats rätt mycket i och med att 
tv kom i slutet av 90-talet, det var en rejäl förändring. Av historiska skäl låg däremot väldigt 
många strategiska beslut fortfarande kvar hos förbundet, säger Bosse Lundquist, som tidi-
gare varit ledamot i SEF-styrelsen i några år och insett att den måste bli mer aktiv.

Den nya SEF-styrelsen bestämde sig bland annat för att se över tv-avtalen, som alltid hante-
rats av SvFF i samråd med SEF, och kom fram till att SEF skulle behöva börja ta en mer aktiv 
roll i de strategiska besluten.

– Det var nödvändigt, det kom också frågor om licenser och kapital strömmade in från oli-
ka håll i klubbarna. Det var väldigt mycket. Vi såg fyra stora bitar där SEF skulle behöva bli 
lite mer aktivt – tv-avtalen, säkerhetsfrågorna, hela systemet med talangutvecklingen och 
51%-regeln.

– Utöver de fyra stora frågorna fanns det mängder av saker som också skulle göras, som vi 
ansåg var styrelsefrågor. Vi ville se över om vi skulle förstärka kansliet eller inte, och där 
cirkulerade allt runt Tommy hela tiden.

Den organisatoriska frågan 
På den här tiden skulle SEF:s ordförande även vara ordförande i en av SEF-klubbarna, det 
fanns med i stadgarna. Dessutom var SEF:s ordförande av tradition även vice ordförande i 
SvFF. Bosse Lundquist kände att det var en omöjlig uppgift att klara av tidsmässigt.

– Jag insåg det redan från början att det var en omöjlighet, det blir för mycket. Även om det 
inte uppstår någon konflikt väcker det en massa frågor om man ser fördelar för egna klub-
bar och sådant där.

Men stadgarna fanns, precis som ett kraftigt motstånd att förändra dem. Varken i SEF eller 
i SvFF ville man diskutera frågan. Då tog Bosse Lundquist själv beslutet att inte gå med i 
Förbundsstyrelsen, och att Bosse som ordförande i SEF inte gick med som Vice ordförande i 
SvFF väckte på sina håll ont blod inom SEF.

– När jag valdes och sade det här så var det många inom SEF som tyckte det var bra, men 
också de som tyckte det var helt fel. 

Bosse jobbade vidare utanför Förbundsstyrelsen och fick snart annat att tänka på.
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TV-avtal 
2006 var det dags att förhandla ett nytt tv-avtal och Bosse fick nu som SEF-ordförande för 
första gången sitta med vid förhandlingarna. Fram till nu så hade SvFF förhandlat och tagit 
alla pengar för tv-avtalen och sedan fördelat ut till alla klubbarna efter samråd med SEF. 
Bosse ville istället att SEF skulle få sköta sitt eget avtal, och EFD och SvFF sina egna var för 
sig. Dock skulle förhandlingarna ske tillsammans och i nära samarbete så att man kunde 
agera som en part. Det förelåg inga konflikter.

– Tidigare hade vi ungefär 60 miljoner kronor till SEF som blev ett netto efter avdrag och så-
dana saker. Då sa vi att det här funkar inte, utan vi måste få en win-win situation så att både 
förbundet, damerna och SEF får mer pengar.

Dessutom fanns målsättningen att SEF skulle komma upp i samma nivåer som avtalet i Nor-
ge och Danmark, och allra helst förbi.

– Norge hade då 180 miljoner kronor, och det var 240 miljoner i Danmark. Vi sa att vi ska 
upp på åtminstone samma nivå som i Norge, för så bra var svensk fotboll. Dessutom fick vi 
reda på att våra tittarsiffror var högre än i Norge. 

Det blev väldigt hårda förhandlingar med tv-bolagen, men även internt där intensiva 
diskussioner tillsammans med SvFF och EFD skedde för att reda ut vem som skulle göra 
vad. Det slutade med att alla medverkade på mötena under ledning av Lars-Åke Lagrell, men 
att SEF också förhandlade för sig självt, EFD för sig, och förbundet för sin verksamhet. För-
handlingarna med tv-bolagen gick sedan så långt att det blev svart i rutan hela våren ända 
fram till VM i Tyskland. Men det skulle visa sig vara värt mödan.

– Vi fick upp SEF:s egna tv-avtal till ett netto på 180 miljoner kronor, det tyckte vi var väl-
digt bra. Avtalet stärkte SEF och det stärkte svensk fotboll, även om jag tyckte att EFD fick 
alldeles för låg ersättning med tanke på den höga kvalitet som svensk damfotboll hade vid 
den tiden och vilket intresse som fanns.

Klubbarna fick också mycket bättre förutsättningar efter tv-avtalet och en bättre ekonomi. 
Problemet tycktes bara vara media, som rasade över att pengarna flödade in i klubbarna 
och att ”de giriga klubbdirektörerna skulle ta hand om allt själva”.

– För oss var det fullkomligt ofattbart. Världen var annorlunda. Vi var tvungna att höja spe-
larlöner för att kunna behålla och utveckla spelare. Det var inga pengar som gick till vinster i 
klubbarna eller ”pamparna”, utan det var bara en nödvändighet och vi jämförde oss framför 
allt med Norge och Danmark, där vi låg efter. 

Säkerhetsfrågan
I början av 2000-talet kantades Allsvenskan av många bråk före, under och efter matcherna 
och det fanns egentligen ingen lagstiftning som hjälpte till att få bukt med problemen. SEF 
och Bosse Lundquist tänkte att det måste till en ändring – ingen hade ju egentligen ansvaret 
för säkerhetsfrågan. Förbundet ville inte ta i det, förutom i lagstiftningsfrågan, och tyckte att 
det var klubbarnas ansvar. Samtidigt tyckte klubbarna att förbundet måste ta ett ansvar.

– Vi gjorde så att lagar och förordningar låg hos förbundet men att vi jobbade ihop i grupp. 
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Vi kämpade under 2000-talets första år med juristerna på Justitiedepartementet och andra 
och fick inte igenom någonting förrän efter en katastrofmatch mellan AIK och Hammarby 
2004, där det hade kunnat gå riktigt illa.

Thomas Bodström, som då var Justitieminister, slog näven i bordet och 2005 kom ny 
lagstiftning. Lagen hade en del brister och var kanske inte helt genomarbetad, men det 
fanns nu i alla fall en lag så att fotbollen kunde ha ambitionen att komma åt de personer 
som inte skötte sig i, under, och i samband med fotbollsmatcher.

– Sedan blev det ett regeringsskifte 2006 och vi fick arbeta upp nya kontakter med både de-
partement, justitie- och idrottsminister. Då bestämde vi också att SEF behövde gå in och ta 
ett större ansvar i dialogen, och det föll sig ganska naturligt i och med att Lars-Åke och för-
bundet sagt att det operativa ytterst är klubbarnas ansvar.

SEF bildade en grupp där Bosse var ordförande, och det tillsattes en person som kom in ut-
ifrån, från en chefsposition på Volvo. SEF fick ett större engagemang och jobbade hårt med 
säkerhetsfrågan fram till dess att den nya regeringen skärpte lagarna den 1 april 2008.

– Det blev väldigt många konflikter i samband med att lagen kom 2008. Men vi fick 
ta på oss det och vi jobbade väldigt hårt. Det fanns väldigt många olika meningar, inte 

Bosse Lundquist.
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minst från fansen som menade att om man gick för hårt fram så skulle man förstöra hela 
supporterkulturen. Men man måste finna en gräns någonstans, man kan inte säga att det är 
självreglerande, att det är någonting vi fixar själva.  Vi måste ha lagar och vi måste finna ett 
samarbete, och det är väl fortfarande en fråga man håller på med.

– Internt inom SEF fanns det naturligtvis väldigt mycket kritik från de mindre klubbarna 
som tyckte att frågan inte påverkade dem, att det här får ni banne mig ta med de stora.

2008 tvingades Bosse Lundquist in i Förbundsstyrelsen trots allt, för att det då inte fanns 
någon annan som ville eller kunde ta platsen. Där och då blev samarbetet med SvFF trots 
allt bättre än tidigare och nya riktlinjer sattes upp i samförstånd vilket ledde till att SEF blev 
ännu mer självständigt.

– Det var väldigt många och väldigt viktiga frågor som låg kvar ända fram till Lars-Christers 
och Mats Enquists tid, som man redde upp steg för steg för steg och benade ut vad som var 
SEF-frågor och vad som var SvFF-frågor.

Talangutvecklingen
I slutet av november 2004 hade Royal League startats av sportsliga skäl, i syfte att förlänga 
säsongen för lag som spelade i Europa.

– Det gick relativt fort att få igång Royal League. Felet var att arenorna inte var byggda för att 
spela under de kalla månaderna, planerna höll helt enkelt inte den kvalitén. Men vi körde ändå. 

Royal League spelades under tre säsonger innan turneringen lades ner då tv-avtalet inte 
förnyades.
En av de stora frågorna som SEF drev under Bosse Lundquist handlade om att utöka All-
svenskan från 14 till 16 lag. 28 av 30 medlemmar ställde sig positiva till förslaget, och det 
röstades igenom.

– Hela idén med det hela var att vi skulle kunna utveckla egna förmågor och ge dem tillfälle 
att få spela allsvensk fotboll i tidig ålder. Kommer ungdomar in i 18-19-årsåldern och får 
spela och känna på Allsvenskan är det jättebra. Se bara på Kim Källström och alla de här 
som kom fram då. 

Förhoppningen med att utöka Allsvenskan med två föreningar var att fler lag skulle leda till 
att fler talanger skulle få chansen i den högsta ligan. Något som i sin tur öppnade upp för 
en annan diskussion om att svensk fotboll med en växande ekonomi måste kunna betala i 
konkurrens med utländska klubbar om man vill ha talangerna kvar i landet under en längre 
period.

– Vi tyckte att man måste försöka ta hand om talangerna på rätt sätt. Eftersom de i alla fall 
säljs från de mindre klubbarna så är det bra om de säljs till en svensk klubb i stället för en 
utländsk. 
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51%-regeln
En av de sista grejerna som Bosse Lundquist tog tag i under sin tid i SEF var frågan om 
51%-regeln. Frågan drevs egentligen aldrig inom SEF, men SEF ville ha regler runt den. Det 
började dyka upp så kallade riskkapitalbolag runt klubbarna i samband med spelaröver-
gångar – ofta helt utan insyn utifrån.

– Allt exploderade i slutet av 90-talet. Tv och pengar kom in i bilden på ett annat sätt och 
pengar blev en helt annan maktfaktor. Så om vi snackar föreningsdemokrati behövde vi få 
fram regler för hur det går till.

Klubbarna gick och sneglade på varandra hur konkurrerande klubbar gjort för att få pengar 
och SEF ansåg att om fotbollen skulle ha in kapital utifrån så måste det finnas kontroll för 
det för att allt skulle gå rätt till. Bosse Lundquist och SEF diskuterade frågan mycket med 
Lars-Åke Lagrell i SvFF. Det diskuterades huruvida man skulle behålla eller ta bort 51%-re-
geln. Till slut fann man att frågan istället borde drivas inom Riksidrottsförbundet (RF) och 
därefter delegeras ut av RF till respektive förbund att ta sina egna beslut. 

Lars-Åke Lagrell, som tidigare varit motståndare till att ta bort 51-procentregeln och ide-
ologiskt fortfarande inte tyckte om att kapital skulle styra svensk fotboll, insåg ändå rea-
liteterna i dagens fotbollsvärld. Och eftersom att klubbarna var ansvariga för sin ekonomi 
argumenterade han att de, under ordnade former som varje förbund i RF själva skulle fast-
ställa, också skulle få möjlighet att ta in externt kapital. Dessutom skedde det redan – det 
rapporterades att inte mindre än 19 så kallade riskkapitalbolag fanns knutna till svenska 
klubbar vid den tiden, helt utan insyn för SvFF och SEF.

– På ett möte inför årsmötet 2008 hade vi samtliga SEF-klubbar på plats och Lars-Åke Lag-
rell var där och drog idén med RF. Vi tog ett beslut, alla 30 klubbar var för.

Problemet var bara att frågan vände på en femöring när Malmö FF:s och IFK Göteborgs 
representanter kom hem till Bengt Madsen respektive Gunnar Larsson.

– Bengt Madsen var rasande. Hans uppfattning var att om det här kommer från RF så kom-
mer ishockeyn att köra om fotbollen och ta allt kapital, för hockeyn kommer gå direkt på det 
här. Och för Gunnar Larsson handlade motståndet om ideologiska skäl. Bengt Madsen och 
Gunnar Larsson vände opinionen och de båda kritiserade Lars-Åke Lagrell helt öppet. De 
menade att det här är döden för svensk fotboll. Det hela gick så långt att Madsen och Lars-
son fick igenom att man inte röstade om att driva frågan inom RF. 

– Min mening med det hela var att om vi går vidare bör vi ta upp en diskussion och se 
till att vi på förbundsnivå kunde skapa ett regelverk som ser till att ingen kan gå in och 
plundra klubbarna. Är det en börsnoterad klubb är det inga problem, då lyder man under 
finansinspektionen och offentlig insyn. Men om det handlar om en icke noterad klubb finns 
typexempel ute i Europa på hur illa det kan gå.

Kort efter att frågan om 51%-regeln hade avhandlats bildades en opposition mot styrelsen i 
SEF och inför årsmötet 2009 fick Bosse Lundquist veta att valberedningen ville byta ut både 
honom och större delen av den övriga styrelsen.
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– Frågan om 51% kan ha påverkat, det blev en negativ reaktion mot oss i styrelsen. Det var 
förviso ingen som sa någonting till oss, men jag tror att det var så. Det var framför allt Bengt 
Madsen och vad jag förstår också Gunnar Larsson som drev det där ihop, de ville ha bort oss 
bland annat på grund av allt som hände runt frågan om 51%-regeln.

På det följande årsmötet var det många klubbar som reste sig upp och uttryckte sitt miss-
nöjde med hur bytet av styrelse gick till.

– Vår styrelse avgick 2008 på grund av oppositionen och slutade på våren 2009 i samband 
med årsmötet. Valberedningen, Johan Sterner i Sundsvall och Per Eliasson i Malmö, jobbade 
för att byta ut oss utan att vi hade någon aning om det hela. Ur den där styrelsen som vi var 
då avgick jag, Leif Lindstrand, Sture Svensson, Göran Bogren och Ola Danhard. Varför valbe-
redningen då inte tog upp en debatt om det här vet jag inte, de kontaktade oss inte heller. Vi 
fick bara reda på det, via bakvägen, att det var ny styrelse på gång och att Bosse Johansson 
ska bli ordförande och så vidare. Vi visste om att det pågick diskussioner och det splittrade 
SEF ganska mycket då.

– Det är alltid så när man driver frågor hårt, i det här fallet handlade det om att vi var tvung-
na att förändra oss. När man gör det, då är det alltid så att man trampar på många ömma tår. 
När man säger ”förändring” är alla på, men när man sedan ska genomföra det blir folk oroli-
ga för konsekvenserna.
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En inriktning mot ett nytt SEF
Hösten 2008 får IF Elfsborgs ordförande Bosse Johansson frågan om han kan tänka sig att ta 
över ordförandeskapet i SEF efter Bosse Lundquist. Bosse Johansson, som flyttade till Borås 
2002, hade på några år gått från att sitta i Borås Arenas styrelse till att flytta in i Elfsborgs 
huvudstyrelse och senare bli klubbens ordförande. Till vardags jobbade Bosse som VD på 
Sparbanken Sjuhärad, och även om fotbollsintresset var stort var han osäker på hur han 
skulle göra.

– Jag funderade fram och tillbaka. Fotboll har alltid varit en passion för mig och jag hade re-
dan lagt många ideella timmar i fotbollens tjänst, berättar Bosse och fortsätter:

– Vi hade gjort en spännande resa med Elfsborg och bland annat tagit guld 2006 – det första 
på 45 år i Borås – och jag hade som inflyttad till Borås byggt upp mitt kontaktnät i staden 
genom fotbollen. Det var inget givet beslut att tacka ja till SEF, jag funderade mycket över 
nomineringen. Jag hade ett civilt jobb på banken, barn och familj och så vidare som man 
också måste tänka på. Men jag landade i att det skulle vara både spännande, roligt och en 
intressant utmaning att bli ordförande för den svenska elitfotbollen. Jag hoppades att jag 
skulle kunna bidra med något.

Bosse hade när han kom in i SEF i mars 2009 uppfattningen att de beslut som fattades inom 
SEF tidigare i alltför hög utsträckning var från utövarnas perspektiv, men fotbollen hade se-
dan 90-talet fått se ett större kommersiellt och publikt fokus.

– Man måste se fotbollen utifrån de betalandes perspektiv, inte utifrån de som får betalt för 
att spela fotboll. Breddfotbollen finns till för utövarna, medan elitfotbollen finns till för de 
som tittar på, oavsett om det sker via läktarna eller via tv:n. Den perspektivförskjutningen 
tyckte jag behövdes i SEF, den behövde förstärkas och tydliggöras och jag trodde att jag 
skulle kunna bidra med det.

Bosse ville också moderniserade SEF till en mer professionell organisation. På Bosses initi-
ativ tillsatte SEF 2009 en utredning för att ta reda på vad svensk fotboll kunde göra bättre, 
eftersom att man märkt av att man halkat efter resten av Europa inom många områden. 
Initiativet ledde till att konsultbolaget JKL 2010 levererade en utredning kallad Framtidsut-
redningen. Utredningen genomgick sedan en del anpassningar till fotbollens realitet, under 
ansvar av Lars-Christer Olsson.

Utredningen pekade på ett antal förbättringsområden, som alla byggde på att fotbollen be-
hövde ha ett mer omfattande ”utifrån och in-perspektiv” än vad man tidigare haft. Fotbollen 
behövde fundera på sina fundament, men inte genom att stå i mittcirkeln och titta ut – utan 
genom att stå utanför och titta in på fotbollen med omvärldens ögon. En av hörnstenarna i 
slutsatserna var att man behövde skapa ett starkare SEF både vad avser mandat och arbets-
uppgifter, men också beslutsforum för att ta bindande gemensamma beslut.

2012 avgår Tommy Theorin som Generalsekreterare för SEF för att gå i pension, men bör-
jar vid sidan av också att jobba som konsult med det nya IT-projektet som kommit fram 
ur Framtidsutredningen. Bosse Johansson passar i samma veva på att flytta SEF-kontoret 
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till Stockholm från Malmö. Samtidigt fick Bosse Johansson frågan från Sparbankens Riks-
förbund att gå med i deras styrelse. Bosse kände att han inte kunde tacka nej och han blir 
sedermera vice Ordförande för Sparbankerna i Sverige. Som en följd av det beslutet avgår 
Bosse från SEF-uppdraget senare samma år. Hans ersättare blir Lars-Christer Olsson som 
hjälpt Bosse mycket med Framtidsutredningen.

– Jag lade mycket tid, möten och resonemang på framtidsfrågorna och jag tycker att vi fick 
en bättre syn och fokus på de viktigaste frågorna. Vi nådde den perspektivförskjutning som 
var nödvändig. 2012 lämnade jag över till Lars-Christer Olsson som hade gjort ett väldigt 
bra jobb åt oss som konsult med Framtidsutredningen, dit jag plockat in honom. Det blev 
naturligt att ta in honom till oss istället när Lars-Christer inte blev vald till ordförande för 
SvFF.

– Under mina tre år som ordförande gjorde vi tre saker som jag är riktigt nöjd med. Det för-
sta var Framtidsutredningen, med starten på samarbetet med Lars-Christer och förändring-
en av perspektivfokuset. Det andra var beslutet att flytta kansliet från Malmö till Stockholm 
– man måste finnas i Stockholm. Och det tredje var att vi rekryterade Tommy Theorins efter-
trädare, Mats Enquist.

Bosse Johansson lämnade med varm hand över den fortsatta utvecklingen till Lars-Christer 
Olsson och Mats Enquist och kände att SEF var på helt rätt spår.

– Det var nödvändigt med förändring och professionalisering, en fokusförändring. Jag 
upplevde att Bosse Lundquist före mig också var av den uppfattningen. Han såg också för-
ändring framför sig.

Bosse Johansson.
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Strategifas och riktning
Mats Enquist tillträdde som Generalsekreterare i Svensk Elitfotboll i januari 2012, bara ett 
par månader innan Lars-Christer Olsson valdes som ordförande efter Bosse Johansson. Mats 
inträde i organisationen var också något av det sista Bosse Johansson gjorde som ordföran-
de innan han lämnade över till Lars-Christer Olsson.

Jobbet som Generalsekreterare i Svensk Elitfotboll hade varit i Tommy Theorins ägo sedan 
1994 och att ta över det nu – efter att en och samma man haft det i 18 år samtidigt som ord-
förandeposten också skulle bytas ut och svensk fotboll ovisst stod och stampade efter en 
riktning – var ett djärvt steg. Men det triggade också Mats.

– Jag såg framtidsutredningen och tänkte att detta vill jag göra. Jag tackade faktiskt nej till 
ett annat jobb för att ta chansen att få detta. Jag såg det som en häftig och rolig utmaning. 
Ska jag sammanfatta det så har jag jobbat med förändring och utveckling i hela mitt liv. Det 
är extra kul att få sätta tänderna i en uppgift när folk säger att det är svårt. Jag tycker alltid 
att det kan gå, om man är tjurskallig, enveten och – möjligen – smart nog. Jag tyckte det skul-
le bli roligt. Tänk dig att arbeta med Sveriges och världens största sport och aktivt arbeta 
med att förändra villkoren på så många plan.

– Många undrade varför jag tog mig an uppgiften med SEF. TV4 med Peppe Eng bjöd in mig 
till nyhetsmorgon innan jag ens börjat, där jag fick många och svåra frågor. Olof Lundh var 
också med i studion. Ju fler svåra frågor jag fick desto mer kände jag bara hur kul detta ska 
bli. Jag hade inga förväntningar på mig när alla verkade tro att det inte skulle gå. Men det 
går. Det är jobbigt, tufft och utsatt. Det är något att bita i att förändra hela elitfotbollens 
förutsättningar. Det var också mycket riktigt betydligt svårare än vad jag någonsin kunde 
föreställa mig – men aldrig omöjligt.

Mats Enquist utvecklade ett nära samarbete med Lars-Christer Olsson och tillsammans tog 
de tag i det som en gång var Framtidsutredningen och började lägga ett pussel för fotbollens 
kommande år.

– Det var en otroligt lyckad kombination att få jobba med Lars-Christer Olsson. Med hans 
kunskaper om utveckling inom fotbollsvärlden på alla nivåer och mina om utveckling inom 
andra idrotter och näringslivet har det varit ett väldigt lyckat samarbete. Vi kompletterar 
varandra på ett fantastiskt givande sätt.

– Lars-Christer Olsson har varit med inom fotbollen länge, långt före mig och på så höga 
poster det går. Men vi började samtidigt i projektet, vi kunde starta från början tillsammans 
med det. Vi kunde sitta ihop och forma varenda steg tillsammans. Det blev ett samarbete 
som hållit fast vid grunderna under hela resan.

Jobbet med att driva utveckling genom SEF hade börjat redan på Bosse Lundquists tid, med 
Tommy Theorin som Generalsekreterare, med ett fokus på att utveckla evenemangen. Bosse 
Johansson tog sedan arbetet ett steg till genom att initiera Framtidsutredningen. Nu, med 
Mats och Lars-Christer vid rodret, var det dags att omvandla teori till praktik.
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– Grunderna för arbetet hade lagts under en lång tid, sedan har allt exploderat till att det ska 
göras nu, samtidigt och parallellt. Det var kul att hoppa på och få göra det.
Mats och Lars-Christer hade planer och mål med allt. Och viktigast av allt – en tydlig rikt-
ning med verksamheten.

–Vi har pratat ihop oss extremt tydligt om riktningen och varför den är viktig. Då faller 
också planen på plats och vid behov blir även plan B och plan C naturlig. Grunderna är fasta 
hela vägen. Vi kan delvis ändra på hur man gör det, eller vem som gör det, men hela tiden 
falla tillbaka på strategierna och de långa målen utifrån vad som skall göras och varför. När 
alla är överens behöver man ”bara” verkställa och finputsa. Vi har hela tiden varit klara på 
vad vi vill åstadkomma, men exakt hur har fått utformas under resan.

Framtidsutredningen blev Nordens Bästa Liga, eller kort och gott NBL. Ur den växte sedan 
fem prioriterade områden fram – Arenaupplevelsen/Evenemang, Sportslig utveckling, Ima-
ge, Nya medier och digital satsning samt Ekonomisk tillväxt/Tillväxtströmmar.

Mats menar att det är svårt att ena en rörelse med 32 olika föreningar och med intressenter 
– som polis, partners, förbund och supportrar – men att SEF ändå kommit både längre och 
kortare än vad Mats och Lars-Christer kanske ursprungligen hoppats på.

– Vi har jobbat med förändringsfrågor långt utanför att spela boll. Ingen förändring är enkel. 
Det är inte som på ett företag där ledningen tar beslut som alla sedan får alla rätta sig efter, 
utan vi har stegvis fått bygga vårt mandat på en mängd olika fronter. Det finns en tröghet i 
att jobba med en sådan här typ av rörelse. Man får inte alltid den dragkraft man skulle öns-
ka, men när det väl rör sig är det kraftfullt. Alla föreningar kämpar med sin ekonomi och 
sina egna problem och det påverkar oss också när man skall driva på i gemensamma frågor, 
men inget har stoppat oss helt, utan man får finna nya vägar. Man slipper i vart fall ha tråkigt 
på jobbet.

Känslan är att klubbarna har enats under Mats och Lars-Christer och verkligen hoppat på 
tåget mot NBL. För det mesta går de långsiktiga planerna bra att genomföra, men det finns 
ett problem i bristen på kontinuitet hos klubbarna.

– Det är ett stort problem med att personer i ledande ställning i klubbarna relativt ofta byts 
ut. Precis när man börjar få in folk som övertygats och kan påverka sin förening, då måste 
de sluta. Sedan kommer de in en ny och undrar vad det här är för något, och man får börja 
om på nytt. All förändring kräver tid och mandat från klubbarna. När det kommer nya per-
soner från klubbarna blir det ett problem, vi behöver kontinuitet i det vi kallar för sportkon-
toret för att kunna driva en strategisk förändring.

– Vi hade från början väldigt få nyckelresurser som SEF faktiskt kontrollerade och kunde 
styra, därmed också för lite mandat för att kunna ta ansvar för att förändra. Vi fick hitta nya 
organisations- och beslutsformer och det var mycket, mycket uppstart. Det var inte att bara 
sätta tänderna i förändringen.

De kommande åren innebar mer arbete med sådant som Mats anslutit till SEF för att få göra 
– arbete med utveckling.
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– Från 2013 och framåt gjorde vi upp grunder och mandat med klubbarna och SvFF. Vi ska-
pade nya intäkter via C More och Svenska Spel som delvis finansierade uppstarten av våra 
NBL-områden, men också tillräckligt för att vi skulle kunna ge klubbarna ökade intäkter. Vi 
var framgångsrika utifrån den tidens potential.

– 2013–2014 handlade det mycket om grundläggande frågor för att ens kunna få till en 
förändring. Sedan kunde vi dra igång och lansera en satsning sportsligt med nytänket inom 
certifiering av klubbarnas akademier. Vi kunde jobba med evenemang och supporterfrågor. 
IT-projektet var och är extremt fundamentalt, det handlar inte om appar och tjänster, det 
handlar egentligen enbart om affärskontroll. Har man det så kan man sedan lägga på service 
och tjänster som folk kan ha nytta av. Man måste äga den järnväg som vi ska köra passa-
gerartrafik på, och kontakten med passagerarna, annars är det andra som styr och tjänar 
pengar.

Den stora frågan inledningsvis blev imagefrågan. Fotbollen hade upplevt några stökiga år i 
början på 2000-talet och mediabilden av det bestod även nu, flera år efteråt. Många gånger 
beskrevs fotbollen som onyttig för samhället. Lösningen blev att börja fokusera på allt gott 
som fotbollen gör, och att en gång för alla sluta fred med de som alltid ställer upp, i vått och 
torrt – supportrarna.

– Det har varit många steg i den resan men 
allt mynnade ut i starka vänskapsband 
mellan supporterrörelserna (SFSU) och 
oss. Det har vi alla haft nytta av hela vä-
gen. Istället för att se supportrar som ett 
problem så måste man förstå att vi alla är 
del av samma fotbollsfamilj, även om vi är 
något dysfunktionella ibland.

Vänskapsbanden med supportrarna löste 
inte alla problem men stämningen på are-
norna blev bättre, publiken ökade och ord-
ningsstörningarna minskade. SEF lanserade 
också uttrycket ”Bäst i Sverige istället för 
sämst i Europa” för att tvätta bort den oför-
tjänt dåliga stämpel som Allsvenskan hade.

– Vi tog viktiga steg i publikutvecklingen 
genom att bli vänner med supportrarna, 
och att få alla med sig. Vi fokuserade på allt 
gott supportrarna bidrar med, i stället för 
att enbart fokusera på eventuella problem. 
Vi lanserade och tryckte på att vara bäst 
i Sverige istället för sämst i Europa och vi 
kom till ett läge där allt fler tog sig an den 
svenska ligan. Det viktiga är att vinna i Sve-Mats Enquist.
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rige, snarare än att jämföra om man är bättre än Real Madrid. Det viktiga är stoltheten över 
våra lag och vår liga. Riktig fotboll för äkta supportrar.

Nästa prioriterade steg att ta itu med var säkerhetsfrågan. Förbundet drev en hård disci-
plinär linje mot klubbarna vilket ofta innebar höga böter när något inte gick som det skulle 
på arenorna – oavsett om det var klubbens fel eller om klubben ens kunnat påverka proble-
met. Situationen ledde till många hårda ord inom fotbollen, som också nådde ut i media. Fo-
kus hamnade på fotbollsinterna stridigheter eller kollektiva fördömanden av ”alla support-
rar” istället för på att hantera det lilla fåtal individer som skapat problemen. Det ville SEF 
förändra genom att istället driva igenom ett utvecklingsarbete där man på sikt tillsammans 
med klubbarna kan arbeta fram lösningar istället för att dela ut verkningslösa böter.

En viktig och nödvändig del i det arbetet blev beslutet att införa Supporter Liaison Officers 
(SLO) i klubbarna. SLO:erna, som ofta rekryterats från de egna supporterleden, skulle fung-
era som en röst och en brygga i dialogerna mellan klubben, supportrarna och polisen. Det 
konfliktreducerade angreppssättet visade sig vara vinnande.

– Att stötta uppbyggandet av SLO-rollen är ett av de klokaste beslut som vi tagit. 2013–2014 
kom det många effekter av att vi började förstå det viktigaste vi har, våra supportrar. Förstår 
man varandra så jobbar man bättre, man bygger upp en respekt för varandra. Nu bejakar vi 
våra supportrar, det förtjänar de. Våra supportrar hjälper oss och våra klubbar med att ska-
pa den fantastiska stämning vi har.

Sedan 2015 jobbar svensk fotboll på ett annat sätt för att följa upp gällande regelverk. Det 
hela började med att Malmö FF under 2013 lämnade in en motion till SvFF som menade att 
systemet med böter inte ledde till någon utveckling. Pengarna som kom in till SvFF hamnade 
i förbundskassan, och inte till det fortsatta arbetet med att förbättra säkerheten på arenorna 
och därför resulterade bötessystemet inte heller i ett förbättrat säkerhetsarbete – snarare 
kritik och meningsmotsättningar. Malmös motion ledde så småningom till att SEF fick i upp-
drag av sina klubbar att driva frågan. Man skulle få Svensk fotboll att ändra sitt regelverk 
från att ha haft ett strikt ansvar som grund till ett oaktsamhetsansvar. Detta innebar att 
fokuset förändrades till att kvalitetssäkra evenemangen istället för att fokusera på relativt 
verkningslösa böter och fördömanden.

– Vi har fått mycket kritik från de som trott att ”hårdare tag” alltid är rätt väg att gå, men ti-
den har gett oss rätt på alla plan. Vi har inte löst alla problem än, men vi är helt klart på rätt 
väg. I dag anses den modell vi arbetar efter vara ett föredöme i Europa, vilket är glädjande.

– Något som förändrats är bland annat hur vi ser på klubbarna som arrangörer, mycket 
tack vare att förbundets arbete med bestraffningar och åtgärder har ändrats samt att SEF 
är delaktiga i det arbetet via den gemensamma Säkerhetsgruppen. En av de viktigaste 
reformerna är förändringen i bestraffningsarbetet. Det har varit en jätteresa som pågått 
i flera år och som 2016–2017 börjat ge bra effekter. Det har varit en lång resa och en stor 
förändring som ingen riktigt begrep från början. Men det är bättre att verka för att förändra 
istället för att kasta böter och anklagelser på varandra, särskilt som dessa metoder prövats 
i årtionden utan framgång. En bra sanning är att på varje komplext problem finns det en en-
kel lösning – och den är fel!
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2017 – med fem års distans till uppstarten 2012 – går det att konstatera att det hänt ytterli-
gare en del i image-, supporter- och arenafrågorna. Arbetet på SEF handlar nu också till stor 
del om Elitfotbollens gemensamma Affärs- och IT-system (EFIT) som det nystartade dotter-
bolaget Sports Entertainment Factory AB (SEF AB) driver och utvecklar på heltid.

Kvar återstår att på något sätt knyta åt säcken, men helt klart är att SEF kommit en bra bit 
på vägen att skapa Nordens Bästa Liga av Allsvenskan. Och även om resan aldrig riktigt tar 
slut går den nu med elefantkliv i rätt riktning. Mats Enquist har klart för sig vilka delar som 
är de viktigaste just nu.

–Affärskontroll via EFIT är en jättestor del av NBL. De pengar som fotbollen genererar skall 
i högre utsträckning stanna i fotbollen. Supporterfrågan är också en kugge och säkerhets-
frågan en annan. De tre delarna ger en sådan enorm påverkan på hela arbetet, de är hörn-
stenarna och fundamentet för hela förändringsarbetet. Tillkommer framöver gör frågan om 
fotbollens samhällsnytta. Vi ÄR en viktig leverantör av samhällsnytta, men har tyvärr inte 
lyckats få fram det. Det skall ändras.
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Strävan efter att bli Nordens Bästa Liga
Lars-Christer Olssons hade efter sin karriär inom UEFA jobbat med utredningsuppdrag åt 
SEF – något som så småningom ledde fram till Framtidsrapporten och NBL.

– Det första uppdraget var för Bosse Lundquist när jag slutat i UEFA. Vi gjorde 
benchmarking mot andra ligor för att jämföra hur det stod till i SEF.

Tillsammans med den Norska ligan (NTF) skrevs en rapport som sedan blev startskottet 
för Framtidsutredningen, vars syfte var att titta på svensk fotboll ur ett utifrånperspektiv. I 
Framtidsutredningen, som gjordes på Bosse Johanssons initiativ, framkom en del del kritik 
mot fotbollen, vilket inte uppskattades av alla.   

– Det var många negativa synpunkter på utredningen när den presenterades. Det kan jag 
tycka var orättvist eftersom man skulle bedöma utifrån, inte inifrån. Många från SvFF, till 
exempel Michael Santoft och Lars-Åke Lagrell, kritiserade den hårt – och kritiken handlade 
om detaljer i utredningen, inte huvudbudskapet. 

Som en följd av Framtidsutredningen blev det interna stridigheter i SEF och det behövdes 
någon som kunde ta den vidare. Lars-Christer Olsson fick uppdraget att konvertera utred-
ningen till något som var genomförbart. Något som gjordes med framgång.

– Vi jämförde oss med andra ligor och involverade fler personer inom SEF. Flera projekt-ar-
betsgrupper bildades och där diskuterades även andra frågor, till exempel om att spela höst-
vår.

Resultatet presenterades hösten 2011 och vid samma tidpunkt slutade Lars-Åke Lagrell 
som ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Lars-Christer Olsson var en av kandidaterna till 
att ersätta honom.

– Många ville att jag skulle kandidera till ordförandeposten i förbundet. Det stod mellan mig, 
Susanne Erlandsson och Karl-Erik Nilsson. Främst var det Norrlandsdistrikten som konstigt 
nog ville att jag skulle ta över.

Processen som följde beskriver Lars-Christer Olsson som ett lågvattenmärke i svensk fot-
boll.
– Inte på grund av utgången – Karl-Erik Nilsson är nämligen ett utmärkt val och en bra ord-
förande. Men sättet det gick till på. Jag fick inte ens presentera mitt budskap för Svealand 
och Götaland. Då var jag inte intresserad längre.

Karl-Erik Nilsson valdes sedermera till ny ordförande i SvFF. Samtidigt hade Lars-Christer 
fått smak på att jobba inom svensk fotboll och han visste vilken kapacitet som fanns i Fram-
tidsutredningen. Därför blev det naturligt att tacka ja till ordförandeskapet i SEF när frågan 
ställdes.

– SEF bestämde sig för att rekrytera en oberoende ordförande och jag blev tillfrågad. Det 
var så jag kom in. Samtidigt valde jag att inte kandidera till Förbundsstyrelsen eftersom 
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jag tänkte att jag inte skulle ha tid och SEF hade redan två ledamöter i styrelsen. SEF skulle 
kräva mycket jobb.

Under början av 2012 överlämnades arbetet till Lars-Christer Olsson och den nytillträdda 
Generalsekreteraren Mats Enquist. Första uppgiften blev att lösa konflikter inom den egna 
organisationen.

– Framtidsutredningen hade redan föreslagit att ordföranden inte längre skulle behöva 
tillhöra en klubb utan kunde med fördel vara ”neutral”. Genom åren hade många konflikter 
uppstått inom SEF eftersom många misstänkte att ordföranden var jävig.

Traditionellt hade de större föreningarna, AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö FF och IFK 
Göteborg, haft egna privata sammankomster för att prata ihop sig inför årsmöten och val. 
Bosse Johanssons inträde i SEF, som ordförande och representant för IF Elfsborg, gjorde att 
de mindre föreningarna växte sig starkare.

– Andra grupperingar bildades som motkraft till de fem stora. Det resulterade i många små 
konflikter. Effekten blev en ineffektiv verksamhet för hela SEF.

Tillsammans med Mats Enquist inledde Lars-Christer Olsson arbetet med att göra SEF till en 
starkare organisation genom sätta en riktning dit de ville komma. 

– Mats Enquist tillträdde i januari 2012 innan jag blev vald. Bosse Johansson hade i samråd  
med Tommy Theorin kommit fram till att han skulle varva ner och kunna få tid att lämna 
över till den nya ledningen. Vi fick en helt ny kompetens med Mats Enquist som har en ar-
betsförmåga och ett angreppssätt utöver det vanliga. Samtidigt var det bra att Tommy kunde 
fortsätta jobba med den digitala utvecklingen tillsammans med Norge.

– Mats lade mycket tid på att förbättra kommunikationen. Han gjorde många undersökning-
ar och vi mätte attityden hos folket så att vi kunde ha en bas att profilera verksamheten på.

Arbetet med det nya SEF förankrades under lång tid och både Mats och Lars-Christer tittade 
flitigt på hur andra ligor jobbade.

– Det tog tid att komma igång, men det var ändå nödvändigt att förankra allting. Vi tittade på 
Premier League och hur de jobbade för att hålla ihop ligan. De kallade till regelbundna ägar-
möten, och det började vi också med. Hos oss kallas det dock Medlemsmöten.

För att kunna driva utvecklingen av ligorna var SEF också tvungna att ha mandat från 
förbundet. Lars-Christer Olsson och Bosse Johansson hade redan nått en principöverens-
kommelse med Lars-Åke Lagrell om en uppdelning mellan SEF och SvFF, och när Karl-Erik 
Nilsson tog över som ordförande i förbundet skrevs överenskommelsen på. Uppdelningen 
mellan vilka frågor SEF och SvFF skulle driva blev därmed tydligare.

– EFD var också med. Vi lade mycket tid på beslutsfattandet och politiskt tjafs. På den tiden 
skötte SvFF de kommersiella förhandlingarna med våra klubbar. 

– En sak som Mats Enquist jobbade med tidigt var att bygga upp egen marknadsverksam-
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het, och det tog en hel del tid. Vi hade också en poliskostnadsdebatt med grund i att SvFF:s 
juridiska system gick ut på att dela ut böter. SvFF och SEF blev två antagonister. En tredje 
antagonist var polisen och i viss utsträckning det politiska systemet. Vi lade mycket tid och 
energi på säkerhetsfrågor.

IT-frågorna, numera EFIT, drevs inledningsvis som ett projekt för att kunna bygga samman 
kommunikation mellan och inom våra arenor i en modern struktur. Det som internationellt 
hade börjat utvecklas till ”Connected Stadium” converterade vi till ”Connected League” och 
är nu en hörnpelare i vårt framtidsbygge.

År 2014 gick tv-rättighetsinnehavaren Kentaro i konkurs och ekonomin hos både SEF och 
klubbarna var i farozonen. Lösningen blev att Lars-Christer och Mats tog en diskussion med 
TV4-gruppen för att göra en förändring i det befintliga avtalet för att få loss pengar.

– Vi hade redan i ett nytt medieavtal 2013, med TV4-gruppen och C More, skurit bort mel-
lanhänder och agenter och fick upp ersättningen som gjorde att vi kunde skapa nya resurser 
för klubbarna i SEF. Vi fick vänta in det ett par år på grund av fördröjningen, men det gjorde 
ändå att vi fick loss pengar att investera i EFIT.

– EFIT har en stor position nu i prioriteringsordningen. Men allt hänger ihop. EFIT skulle 
inte vara möjligt utan avtalen med C More/TV4-gruppen och Svenska Spel.

Ur Bosse Johanssons arbete föddes idéerna om ”Nordens bästa liga”. Det officiella målet för 

Lars-Christer Olsson och Mats Enquist.
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att uppnå detta sattes till år 2020, men internt siktade man i stället på 2017. Därav arbets-
namnet NBL17.

– I Framtidsutredningen nämnde vi Nordens bästa liga som ett exempel. Vi diskuterade 
vidare hur vi kunde implementera detta. Vi satte 2020 som mål men kom fram till att vi 
behövde ett kortare mål för att få upp farten. Därför blev det NBL17. Det var ett bra sätt att 
sätta eld i baken på alla men 2020 var  egentligen ett mer realistiskt mål.

Följande strategibeskrivning låg 2012 till grund för att förhandla fram nya partneravtal fram 
till 2019, alltså med målsättning att nå något helt annat än med tidigare rättighetsavtal:

”Genom unik partnersamverkan verka för att vinna tillbaka den nationella stoltheten för de 
svenska ligorna och skapa den i särklass starkaste publikupplevelsen på arenan, på TV och 
via nya medier i syfte att öka den ömsesidiga lönsamheten, stärka parternas varumärken och 
position”

Modellen och arbetssättet är gångbart även idag 2018. 

En av grundförutsättningarna för att klara av målen med NBL17 var att stärka SEF som or-
ganisation och göra verksamheten mer tydlig i förhållande till såväl SvFF som till de egna 
klubbarna. En ny struktur byggdes bland annat genom att SEF och de 32 klubbarna satte 
en ny mötesgrund. Det ursprungliga Medlemsmötet utökades till fem beslutsföra medlems-
möten, samt årsmöten, marknadsmöten, klubbchefsmöten och sportchefsmöten. Faktum 
är att de slutsatser som 2010 års utredning kom fram till har legat, och ligger fortfaran-
de, till grund för allt SEF gör  – kompletterat med löpande slutsatser som förankras på 
medlemsmötena.



33

SEF:s egna organisation växte sig starkare och kansliet i Solna växte med ett antal anställda 
för att kunna klara av den nya riktningen.

– Från början fick vi in många nya i SEF som inte hade så mycket erfarenhet av  fotboll. De 
var bra på annat och det var ofta nyttigt för SEF eftersom det förstärkte andemeningen i 
perspektivskiftet. Nu idag är alla också fotbollsexperter. 

Förändringen har dock inte skett över en natt.
– Vi befann oss på en plats långt under normaltillstånd som organisation, till exempel vad 
gäller extern kommunikation. Det var inte lätt bygga upp en verksamhet när alla i Sverige 
var överens om att vår liga inte var bra. För det var så man sa. Det tog mycket energi att 
bygga upp en image och visa på allt de positiva.

– Vi på SEF har inte växt för växandets skull. Vi har växt för att kunna få loss nya pengar och 
resurser. Föreningarna ser inte investeringsfasen, och vi måste vara bra på att hålla ihop 
detta tillsammans med dem. Föreningarna har det knapert ställt och vill ha pengar snabbt. 
Det ser man även nu när vi har det bättre än någonsin. Det finns ett aldrig sinande hål.

2014 gick Lars-Christer Olsson in i Förbundsstyrelsen och kom då närmre besluten som rör 
fotbollen totalt.

– Kennet Håkansson från Landskrona BoIS satt i styrelsen, och när de åkte ur Superettan 
blev en plats ledig. Vi kom fram till att jag kunde ta den. Det var ett önskemål från Karl-Erik 
Nilsson och jag tycker också att det är rimligt att SEF-ordföranden sitter där. Där tas många 
beslut som påverkar verksamheten.

SEF hade redan från början ett samarbetsavtal med Karl-Erik Nilsson. Något som lett till ett 
bra samarbete mellan distrikten och SEF. 

– Vi har kommit bort från konflikt-tänket och började arbeta i en riktning istället för att pra-
ta om detaljer. Processen är viktigare än slutmålet.

Sedan hösten 2015 sitter Lars Christer Olsson också som ordförande i de europeiska ligor-
nas samarbetsorganisation, EPFL. SEF är inte beroende av en ordförande som engagerar sig 
i den dagliga verksamheten, och eftersom SEF ändå är medlemmar i EPFL skadar det inte att 
vara nära besluten.

– Jag tyckte att EPFL rörde sig i fel riktning. Det var därför jag kandiderade till styrelsen. Då 
blev det så att EPFL:s tidigare ordförande som var engelsman slutade och frågade om jag 
ville kandidera. Sir Dave Richards hette han och var även ordförande i Premier League. Men 
jag tackade nej, för då ville jag inte bli ordförande. Jag engagerade mig i styrelsen istället där 
vi skrev en policy som antogs av Generalförsamlingen. Vi gjorde samma som i SEF. Styrde i 
riktning istället för detalj.

Lars-Christer Olsson tog med sig lärdomen från SEF i hur man håller ihop föreningar in i 
EPFL. Där finns det likheter med att hålla ihop förbund eller distrikt som spretar i olika rikt-
ningar, men det går inte att jämföra med att hålla ihop föreningar. 
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– Det är den stora utmaningen. Den största framgången i den här processen med SEF är att 
få alla 32 klubbar att promenera i samma riktning.

EPFL:s franske ordförande som tog över efter Sir Dave Richards blev inte långvarig på sin 
post och avgick mitt i mandatperioden. Då tog Lars-Christer över som interimsordförande. 
När det sedan var dags för ordinarie val utsågs Lars-Christer till ordförande, och även här 
har det hänt mycket sedan den erfarne svensken tog över.

– Jag har haft nytta av att jag haft vd-position i UEFA. Alla vet vad jag gjort och sysslat med 
tidigare. Tidigare var det mycket snack och lite verkstad. Nu håller vi på med konverterings-
process som i viss mån liknar det vi gjorde i SEF.

– Det är, i princip, samma förhållande mellan SEF/SvFF som det är mellan EPFL/UEFA, fast 
personliga konflikter gjorde relationen omöjlig. Det finns brister som rättats till och vi har 
nu koncentrerat oss på det vi kan komma överens om istället för att slåss om det vi inte kan 
samsas om.

2017 togs stora kliv i SEF:s utveckling. Först och främst slöts ett nytt tv-avtal för åren 2020-
2025 med Discovery Network Sweden. Avtalet är utan konkurrens det största som svensk 
ligafotboll gjort och även bland de största någonsin i landet. Tanken är inte bara att match-
erna i Allsvenskan och Superettan ska sändas på Eurosport eller i Kanal 5 utan också att SEF 
och Discovery ska inleda ett partnersamarbete för att tillsammans utveckla sporten digitalt. 
Ett upplägg som gav SEF och Discovery utmärkelsen Best tv rights deal när prestigefyllda 
TV Sports Awards för 2017 ägde rum i Monaco.

Under 2017 lanserades också ett 20-tal klubbappar där mobilanvändare kunde börja se 
höjdpunkter från matcher och köpa biljetter till matcherna. Apparna är ett resultat av det 
långsiktiga IT-arbetet och ska fungera som en kommunikationskanal med supportrarna 365 
dagar om året.  

När Lars-Christer Olsson i slutet av 2017 tittar på den riktning som han och Mats Enquist 
stakat ut för Svensk Elitfotboll tycker han att mycket ännu återstår. Men han konstaterar 
också att SEF tagit stora klivoch vi har hållit oss till den riktning vi stakade ut från start.

– Med lite distans har vi hunnit med en hel del. Det är inte mycket jag gjort i SvFF, UEFA eller 
i andra jobb som har gått lika fort som den process vi är inne i med SEF. Möjligen förnyandet 
av UEFA på 90-talet.

Var det slutar återstår att se men än finns det mycket kvar att göra på den utstakade vägen. 
Inte minst inom EFIT och med NBL där den sistnämnda är grundpelare i allt som SEF jobbar 
med i dag.
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Nordens Bästa Liga  – status 2018

I den kommande delen av rapporten redovisas hur SEF jobbar i dag, 2018, varför SEF gör det, 
vad SEF vill uppnå och hur det jobbet hänger samman med målet att vara Nordens Bästa Liga.

Allt som SEF gör har en naturlig anknytning till arbetet med att bli Nordens Bästa Liga. För 
att nå dit har SEF identifierat fem verksamhetsområden som gäller som måttstock för att bli 
framgångsrik, och där huvudfokus ligger på att SEF ska förbättra sig ytterligare. Dessa fem 
verksamhetsområden är Arenaupplevelsen/evenemanget, sportslig utveckling, ekonomisk 
tillväxt, image och nya medier/digital satsning. Allt som SEF gör finns under något av dessa 
verksamhetsområden.

Arenaupplevelsen/Evenemang
SEF ansvarar för evenemangsutvecklingen av alla 480 fotbollsmatcher, tillika evenemang. 
SEF vill locka nya åskådare, men också skapa nya intäkter till föreningarna i samband med 
matcher. SEF vill att alla ska kunna känna sig hemma på läktaren oavsett vilket typ av sup-
porter man är. Det gynnar alla om åskådarna kan samsas på läktaren, allt från hardcorefans 
till barnfamiljer, kompisgäng och sponsorer – och framför allt gynnar det klubbarna. SEF vill 
ha trygghet, trivsel och service. Det ska finnas Wi-Fi på läktaren, appar för att beställa mat, 
följa matchstatistik eller kolla intervjuer med tränare och spelare.

Servicen ska fungera även före match – att kunna beställa biljetter, resor, boende eller annat 
i samband med matcher på lättast möjliga sätt. SEF:s evenemang ska vara välkomnande, 
trygga, säkra och stämningsfulla.
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Publiken och upplevelsen viktig
En stor del av SEF:s möjlighet till framgång handlar om att locka publik till matcherna. Det 
handlar både om att behålla den gamla publiken som att hitta nya intresserade. Allsvenskan 
och Superettan är svenska angelägenheter i första hand och huvudmålet är att SEF ska ge 
supportrarna en ”nära fotbollsupplevelse” på plats på arenan. SEF vill uppfattas som bäst 
i Sverige, inte ”dåliga i Europa”. Här är såväl kvalitén på evenemangen, arenorna, lagen, 
matcherna och publiken viktiga kuggar.

2015 översteg det totala åskådarantalet i Allsvenskan två miljoner för första gången och 
när säsongen 2017 var över var det tredje året i följd som två miljonersstrecket passerades. 
2017 ökade Superettan sin totalpublik med över 80 000 åskådare och tillsammans såg nära 
2.7 miljoner svensk elitfotboll det här året.

SEF har ett nära samarbete med den Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) och tar 
hänsyn till  supporterfrågan i stort, även när SFSU inte är involverade.
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I stora drag kan publiken delas upp i fyra olika kategorier:
Patrioten – Älskar sitt lag och samhörigheten bland likasinnade i en egen kultur. Följer sitt 
lag, ligor och cuper. Ser nio matcher per år på plats och omfattar 33% av publiken.

Läktarexperten – Lever för fotbollen som sport, och för ”sitt” lag. Ser nio matcher per år på 
plats. Omfattar 21% av publiken.

Matchkonsumenten – Gillar fotboll, men har inget specifikt ”hemmalag” i Sverige. Följer 
fler utländska lag/ligor än svenska. Ser fyra-fem matcher per år på plats. Omfattar 20% av 
publiken.

Upplevaren – Ser evenemanget som det viktigaste. Kan lika gärna gå på konsert, teater, 
restaurang eller andra evenemang likväl som fotboll. Kompisarna styr. Ser fyra-fem matcher 
per år. Omfattar 26% av publiken.

Det är svårt att locka andra målgrupper än dessa till fotbollen, det gäller i stället att locka 
fler av de befintliga. Först och främst gäller det att behålla och stärka kärnpubliken; Läk-
tarexperterna och Patrioterna. För tillväxt är det kategorin ”matchkonsumenter” som det 
läggs fokus på. Matchkonsumenten ger stora möjligheter till tillväxt. De kan utvecklas till en 
läktarexpert eller patriot, och dessutom tar de med sig ”upplevaren”  som kan vara en kom-
pis, partner och/eller sina barn. Potentialen är betydande.

Detta ska mynna ut i fler besökare till arenorna, mer intäkter till klubbarna och nöjdare ”be-
sökare”. Under 2016 startades ett större arbete med publik- och evenemangsutveckling som 
ett nästa steg i NBL.
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Sportslig utveckling
Talangutveckling, certifiering, ledarutbildning och seriesystem är frågorna med högst prio-
ritering. Sporten ÄR grunden till hela SEF och att vårda talangutvecklingen samt att få spor-
ten att utvecklas är kärnverksamheten.

SEF har breddat satsningen mot eliten genom Tipselit, klubbarnas akademier och den cer-
tifiering som tagits fram. Tipselit är svensk fotbolls talangutvecklingsprogram där nära 60 
klubbar i Allsvenskan, Superettan, Division 1 och Division 2 medverkar. Tipselit är ett sam-
arbetsprojekt mellan SEF och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, med syfte att utveckla 
elitfotbollen. Certifieringen är en del av Tipselit där varje deltagande klubbs akademier 
besöks och poängbedöms i syfte att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling 
i åldern 8-19 år. Ligacupen, Gothia Cup Tipselit Trophy och Skandinaviska Mästerskapen är 
tre rena Tipselit-tävlingar.  Den svenska talangutvecklingen får mycket positiv uppmärksam-
het och det svenska guldet i U21-EM är ett utmärkt kvitto på att verksamheten fungerar.

2017 hade totalt 803 aktiva elitfotbollsspelare i Sverige och i utlandet passerat genom 
Svenska Spel Tipselit. 282 av dessa spelade i Allsvenskan och 353 i Superettan.

SEF driver ett antal sportsliga frågor tillsammans med klubbarna. Just nu ligger fokus på tre 
kärnfrågor.

1. Hur ska tävlingssäsongen förlängas för att öka antalet speltillfällen?
2. Hur ska fler spelare ta klivet från talang till stjärna?
3. Hur ska man göra för att få lovande spelare att stanna längre i den inhemska ligan 

innan de lämnar för utlandet?

Som ett led i att förlänga tävlingssäsongen så har SEF på ungdomsnivå, genom Ligacupen 
för U16-, U17- och U19-lag samt Skandinaviska Mästerskapen för U18-lag gjort att hela no-
vember och även december blivit tävlingsmånader. Om det går att hitta en lösning även på 
A-lagsnivå återstår att se.

Som en måttstock för att nå NBL-målet på den sportsliga sidan så används UEFA:s ligaran-
king som baseras på hur de olika lagen står sig i det internationell matcherna. 2015 ranka-
des Allsvenskan som den klart bästa i Norden av UEFA, men 2017 gick Danmark om. Sverige 
har dock inte gett upp och med Östersunds senaste framgångar i Europa League och med 
Malmö FF:s nya satsningar på Champions League så finns det gott hopp att Sverige kan ge 
danskarna en match snart igen. 

Image
Vad är Allsvenskans och Superettans image i dag? Och framför allt – vad ska den vara i mor-
gon? Image är något man bygger och förtjänar, inte något man bara får. 

Frågan om image berör inte bara ligan, utan också de deltagande lagen. Fotbollen har mil-
joner av fotbollsintresserade i detta land. Hur får SEF alla att bli övertygade om att de ska 
gå på nationella matcher och stötta ”sitt” lag i stället för att sitta hemma eller gå på krogen? 
Vad krävs för att övertyga de som INTE går i dag att gå i morgon? En del handlar om sakfrå-
gor men mycket handlar om image. Det ska vara en fantastisk upplevelse att gå på fotboll.
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Allsvenskans och Superettans image har förbättrats. De sportsliga resultaten har 
förbättrats. Elitfotbollen i Sverige har visat att den klarar av stora arrangemang med hög 
säkerhet. Resan är pågående men imagen har bytts från bråk, stök och våld till folkfester. 
Svenska supportrar är fantastiska på att bygga stämning, men det förekommer tyvärr också 
beteenden och störningar som ibland överskuggar allt positivt. Att stötta det första och 
samtidigt hitta vägar för att lösa det sista är utmaningen.

En stor del av imagearbetet är kommunikationen runt elitfotbollen och ligorna. SEF försöker 
på sina hemsidor och i sociala medier att dagligen lyfta det fina arbete som görs runt ligorna 
Allsvenskan och Superettan men även klubbarnas hårda slit och deras positiva påverkan i 
respektive närområde och i samhället i stort.

Från och med säsongen 2015 talas det i positiva ordalag om Allsvenskan i media. Svenska 
lag kommer oftare ut i ett gruppspel i Europa och flertalet publikrekord i ligorna har slagits. 
Enligt polisen minskar våldet inne på arenorna och publiktillströmningen har kanske aldrig 
varit större. En nyckel är att SEF ständigt jobbar med image, men också med säkerhets- och 
supporterfrågan. 

SEF genomför också en rad projekt för att stärka ligornas image. Upptaktsträffarna för 
Allsvenskan och Superettan och galan Allsvenskans Stora Pris, som anordnas tillsammans 
med C More och Offside, är två exempel. Ytterligare projekt som SEF driver är Månadens 
spelare, Fotbollsdrömmar och Säsongsstart Allsvenskan. SEF har också varit med och tagit 
fram Uppförandekoden, elitfotbollens egen värdegrund som alla 32 SEF-lagen har skrivit 
under. Ett CSR-råd som ska samordna och uppmuntra det arbete och samhällsengagemang 
som medlemsklubbarna utför har också lanserats. Engagemangen visar på ett tydligt sätt att 
klubbar tagit ansvar för sin omgivning och påverkan på samhället socialt, miljömässigt eller 
ekonomiskt.

Fotboll är mångfald och fotbollsklubbarna jobbar aktivt med att ta ett stort socialt ansvar. 
Något som är helt inom SEF:s riktningslinjer. SEF har jobbat målmedvetet för att öka kollegi-
aliteten inom fotbollen. SEF har regelbundna möten med representanter från klubbarna för 
att lära av varandra men också av externa aktörer. SEF utvecklar partnerskapen med Svens-
ka Spel, C More, Volkswagen och SELECT för att bistå med att höja intresset för Allsvenskan. 

SEF har tillsammans med Svenska Spel också tillsatt en resurs som ska jobba proaktivt och 
preventivt med matchfixingfrågan inom ligorna. Den före detta Elfsborg- och Geflespelaren 
Anders Wikström åkte under 2016 och 2017 runt bland landets elitklubbar och föreläste 
om spelansvar och riskerna med matchfixning. Anders fungerar som en länk mellan Svenska 
Spel, SvFF, SEF samt alla Allsvenskans och Superettans 32 klubbar, spelare och tränare.

SELECT levererade från och med säsongen 2017 den första officiella ligabollen för All-
svenskan och Superettan vilket sportsligt varit ett lyft – men också en viktig pusselbit i arbe-
tet med att höja ligornas image.
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Nya medier och digital satsning

Den digitala utvecklingen är en prioriterad del av framtidssatsningen. Teknik och medier är 
därför en grund för de flesta andra områdena inom NBL.

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på fotbollen, men öppnar också en rad nya 
möjligheten. Elitfotbollens gemensamma affärs- och IT-system (EFIT) är en satsning från 
klubbarna för att vara med i utvecklingen och kunna utnyttja tekniken för att skapa nya affä-
rer. Fördelarna med ett gemensamt system är många. Utöver att man delar på kostnaderna 
och tar kontroll över intäkterna så kan man också öka servicen till publiken genom till ex-
empel ett gemensamt biljettsystem och gemensamma lösningar för köp av mat, dryck och 
merchandise.

Målet med EFIT är WiFi på alla arenor i Allsvenskan och Superettan och en gemensam 
kommunikationskanal där klubbarna erbjuder allt det den fotbollsintresserade kan tänkas 
fråga efter –  repriser och highlights, livestreamar, intervjuer, startelvor, artiklar, unika re-
portage, biljetter, köp av mat, dryck och merchandise, statistik, spel och betting och allt an-
nat som kan öka upplevelsen eller stilla suget efter svensk elitfotboll.

En av de stora byggstenarna i EFIT är ett gemensamt CRM-system för oss och alla våra elit-
klubbar. Detta för att öka närheten och dialogen till åskådarna ett steg till och för att under-
lätta klubbens kommunikation med sina partners.
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SEF har kommit en bra bit med arbetet med EFIT och har även startat dotterbolaget Sports 
Entertainment Factory AB (SEF AB) som jobbar heltid med frågan. Tillsammans använder de 
och SEF sin breda erfarenhet till att koppla tekniska lösningar till behovet inom fotbollen samt 
samarbetet med sina befintliga mediapartners. Det bidrar till en kommersiell utveckling och 
en sportslig konkurrenskraft. Arbetet har även börjat väcka internationell uppmärksamhet 
hos andra ligor i Europa, och Sverige anses ligga långt framme med detta arbete.

Digitala rättigheter
Arbetet med rättigheter i digitala kanaler är en lång resa som vi påbörjat. Målet är att se till 
att de pengar som genereras av intresset kring fotbollen stannar kvar inom fotbollen i högre 
utsträckning.

Nyckeln till att lyckas med det arbetet är att ”äga kundrelationen”. Arbetet med kundrelatio-
ner delas in i fyra olika områden.

1. Digitala kanaler
Hur och på vilket sätt möter man människor? Grunden är gemensamma system. Om alla 
jobbar med transaktioner, innehåll och avtal på samma ställe så kan man hitta nya typer av 
gemensamma och egna affärer. Man delar med sig av erfarenheter och lär sig av varandra. En 
viktig detalj i arbetet med digitala kanaler är att lösningarna måste vara enkla och tydliga.

Fotbollen pågår 365 dagar per år men varje elitklubb spelar endast 15 hemmamatcher per 
säsong. En viktig punkt är att förlänga relationen med de fotbollsintresserade och skapa 
fler kontaktytor och affärsmöjligheter vid fler tillfällen än endast de 15 tillfällen då det 
spelas hemmamatcher.  Exempelvis via riktade budskap via app eller CRM-system eller att 
utveckla arenaupplevelsen digitalt. Även supportrarna kommer via SFSU att erbjudas egna 
kanaler för att kommunicera de frågor som är viktiga inom supporterskapet.

2. CRM
En av de stora byggstenarna i EFIT är ett gemensamt CRM-system för oss och alla elitklub-
bar. Detta för att öka närheten och dialogen till åskådarna ett steg till och för att underlätta 
klubbens kommunikation med sina partners.

CRM handlar om hur man samlar människor. Om SEF jobbar hårt med CRM, och försöker att 
hitta rätt sätt att arbeta med data. Vad händer då? SEF behöver hitta följsamma strategier 
för att alla medlemmar ska kunna få ut sin potential.

När elitfotbollen vet mer om sina supportrar kan SEF och klubbarna kommunicera och job-
ba med erbjudanden på ett riktat sätt, och det går också att ta hjälp av de mest engagerade 
supportrarna för att skaffa nya affärer – eller ens att säkra att olika befintliga intäkter kring 
fotbollen stannar i fotbollen.

3. Medierättigheter
Vad har elitfotbollen att spela med, hur kan man presentera sin produkt? Elitfotbollen måste 
tänka på att det finns fler ytor än mobilen och måste vara beredda på att möta våra suppor-
trar på olika plattformar. 
Värdekedjan går i dag som följer: rättighetsinnehavare, agent, broadcaster, distributör, hård-
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vara – kund. En ohelig allians där alla gör affärer med alla och där allas mål är att äga kund-
relationen och tjäna pengar på fotbollen – utan att det alltid är så klart att något värde går 
tillbaks till oss.

Det nya medieavtalet, tillika partnerskapet, med Discovery som träder i kraft från 2020 och 
gäller till 2025 kommer att visa sig vara värdefullt i SEF:s fortsatta arbete i frågan. Detta 
avtal bygger på en helt annan samverkan i hur man skall nå ut till konsument. Ett avtal som 
bryter ny mark i hur en rättighetsinnehavare och ett mediabolag kan samverka. 

4. Affärsmodeller
Ytan är inte värd något utan att man jobbar med affärsmodeller. Det här är svårt och ofta en 
punkt som tar tid. Man måste riskera intäkter man redan har för att nå nya typer av intäkter. 
Det kallas investering, och är i en snabb värld som fotbollen en svår sak att motivera.

Den svenska elitfotbollen är sin egen produkt men hur erbjuder man den? Hur tar man 
betalt för den? Målbilden är att generera så mycket pengar som möjligt till klubbarna, 
men samtidigt ha kvar kontrollen över hur vi vill göra affärer och ha råd att kunna inves-
tera i nästa affär. Vi vill också verka för att våra partners tjänar pengar på att finnas kring 
fotbollen, en förutsättning för långsiktighet.

Hur gör man affärer på våra mediarättigheter?
”Tänk som användaren”. Det blir allt vanligare att välja program specifikt via exempelvis 
mobilen, apple-tv eller datorn istället för att följa tv-tablå. För att säkra inkomster så måste 
man gå mot prenumeration där kunden betalar kontinuerligt för att titta på fotboll.

Allt måste vara enkelt, attraktivt och lättöverskådligt för att så många som möjligt ska vilja 
och kunna ta till sig fotbollen.

Ekonomisk tillväxt/Intäktsströmmar

SEF koncentrerar sig på att identifiera vilka intäktsströmmar som finns kring fotbollen, och 
för att sedan säkra upp dem som organisationen skall arbeta med. SEF måste gå från att säl-
ja fotbollen huvudsakligen på matchdagen till att omfatta lösningar för alla årets 365 dagar.

SEF arbetar kontinuerligt med att utveckla de kommersiella förutsättningarna för dels ligor-
na Allsvenskan och Superettan och dels i att bistå medlemsklubbarna inom ligorna i deras 
affärsutveckling.

För nuvarande har SEF följande avtal: 

Svenska Spel är i särställning som fotbollens huvudsponsor, och har varit en aktiv del i li-
gornas utveckling sedan 1934. C More och TV4 har sändningsrättigheterna. Volkswagen och 
SELECT är ligapartners. NEH är leverantör av profilprodukter på liganivå.

Från och med 2020 övertar Discovery sändningsrättigheterna för Allsvenskan och 
Superettan. Tv-avtalet är det största svensk fotboll någonsin haft.
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SEF driver ett antal projekt tillsammans med externa företag och man ansvarar för att sä-
kerställa sitt operativa genomförande av projektet och att sina kundåtaganden inom SEF 
utvecklas och genomförs på ett effektivt sätt. I rollen ingår även att utveckla SEF:s struktur-
kapital samt att ansvara för samordningen mellan olika delar av SEF:s funktioner. 
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De tre hörnstenarna på hela arbetet med NBL
SEF:s Generalsekreterare Mats Enquist beskrev tidigare i den här rapporten att affärskon-
troll via EFIT, supporterfrågan och säkerhetsfrågan är viktiga kuggar i NBL-arbetet.

Alla tre områden har tidigare nämnts i rapporten men här kommer en utförligare beskriv-
ning på hörnstenarna och fundamenten i arbetet med att bli Nordens Bästa Liga.

Supporterfrågan
När fotbollen hade som mest problem med bråk på arenorna och svarta rubriker i tidning-
arna bestämde sig SEF för göra ett omtag. Fokus skulle till skillnad från tidigare ligga på allt 
gott som fotbollen gör – och för att kunna göra det behövdes en bra relation till de som alltid 
ställer upp i vårt och torrt: supportrarna. Avgörande blev att erkänna supportrarnas värde 
som en viktig hörnsten i fotbollsfamiljen!

Ett förtroende började byggas upp genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete där sup-
portrarna inkluderas i verksamheten och kommande beslut. Band knöts till Svenska Fot-
bollssupporteruinionen (SFSU) som bjöds in till diskussioner om fotbollens framtid och 
supportrarnas villkor

En oerhört viktig funktion som tillkom 2012 var klubbarnas Supporter Liaison Officers 
(SLO). Personer, som oftast kom från de egna supporterleden fick till uppgift att länka sam-
man klubbarna, polis och supportrar på ett avgörande sätt, och att föra allas talan mot, och 
med, varandra. SLO:erna bidrog aktivt med att bygga förståelse och klargöra ”motpartsper-
spektiv” för att hitta gemensamma vägar framåt.

SEF övertog ett påbörjat arbete, och drev en satsning på SLO:erna under arbetsnamnet ”Stå 
Upp För Fotbollen” tillsammans med bland annat Svenska Spel, TV4, Swedbank, ICA och 
Deloitte. I dag har i princip samtliga SEF-klubbar en SLO och än idag beskriver SEF införan-
det av SLO:er som ett av de viktigaste beslut som tagits inom fotbollen.

Inför säsongen 2018 är relationen mellan de svenska supportrarna och elitfotbollen bätt-
re än någonsin. Visst finns det problem kvar på läktarna men det är också en bild av hur 
samhället ser ut och kan många gånger förklaras med individers ovilja snarare än hela sup-
porterkollektivets eventuella fientlighet. Fotbollen möter och välkomnar alla människor i 
samhället till sina läktare. Fotbollen tar ansvar och för ihop människor och kan behöva hjälp 
med det. Nyttan är att fotbollen samlar alla, men en bieffekt är att det på vägen kan uppstå 
problem. Den goda relationen med supporterorganisationerna hjälper till att stävja dessa 
problem, likväl som samarbetet med polisen och klubbarnas inre arbete.

Säkerhetsfrågan
Förbundets sätt att följa upp elitklubbarnas arrangemang på de svenska fotbollsarenorna 
har de senaste åren gått från ett bestraffningssystem som varit strikt bestraffande till ett 
system med fokus på kvalitetssäkring och utveckling. 

Förändringen, som initierades av Malmö FF och Svensk Elitfotboll, gav initialt upphov till 
många diskussioner men har över tid visat sig ge positiva effekter genom att lägga fokus på 



45

att med gemensamma krafter arbeta för att lösa de problem som kan uppstå vid ett arrange-
mang – i stället för att bara bestraffa och fördöma klubbar och supportrar.

Arbetet med att förändra säkerhetsfrågorna var ett långsiktigt och tålamodsprövande ar-
bete som har gått från att ge dåliga rubriker och kostsamma följdeffekter för klubbarna till 
något som faktiskt också ger resultat och förbättrar arrangemangen.

2015 vändes fokusfrågan till att kvalitetssäkra evenemangen istället för att fokusera på re-
lativt verkningslösa böter och fördömanden. Uppdraget som matchdelegat fick ett förändrat 
fokus från att vara en kontrollant med uppdrag att rapportera fel, till att hjälpa och stödja 
klubbarna i sitt evenemang och vid säkerhetsarbetet under matcherna. Arbetet inriktades 
nu mer på åtgärder och förbättringar, men självklart även på rapporter och anmälningar i de 
fall då regelverket ändå trots upprepade tillsägelser inte följdes. Rapporter i sin tur ledde till 
krav på förbättringar och handlingsplaner. 

Målsättningen är att en incident eller avvikelse omgående ska rättas till av berörd klubb in-
för nästa match, eller så ska det göras en handlingsplan om det är en mer komplex lösning 
som krävs. Riksombudet följer upp hur föreningen hanterar detta vid framtida arrangemang 
och återkopplar till klubbarna. Upprepas incidenterna eller avvikelserna riskerar klubbarna 
påföljder, eller i vissa fall om det är grövre förseelser kan det gå direkt till bestraffning.

Observera att en brist i klubbens arbete kan föranleda en bestraffning eller åtgärd även om 
inget hänt. Ett slarv med en låst branddörr är inte bara ett problem som ska uppmärksam-
mas om det brunnit utan det ska vid varje offentligt tillfälle på arenan säkerställas att dör-
ren inte är blockerad eller låst. Är den låst blir det en anmärkning med krav på åtgärd och 
den följs sedan upp.

Detta, och det arbete som våra  riksombud och våra matchdelegater lägger ner på ligornas 480 
matcher, har lett till att vi i dag har ett system med fokus på att förbättra och utveckla klubbar-
nas arrangemang. Vi är alla på samma sida. Det är inte intressant vems fel det är om det hän-
der något, utan det är viktigast att man tillsammans säkerställer kvalitén på arrangemanget.
 
En oerhört viktig del för att kunna genomföra förändringarna med säkerhetsarbetet har 
varit införandet av SLO:er. Plötsligt började vi förstå varandra, och därmed började vi lösa 
problem i stället för att ”peka finger” åt varandra.

Efter matchen genomförts görs ett efterarbete av klubbarna tillsammans med alla berörda 
parter i arrangemanget. Många gånger gör man det utifrån den delegatrapport som skrivs 
efter matchen. Vid särskilda händelser eller incidenter tillsätts en Analysgrupp och tittar på 
vad som var bra och dåligt, hur man kan undvika att det händer igen, hur arbetet såg ut, vad 
vi gjorde/kunde ha gjort, om taktiken var rätt taktik och så vidare. Analysgruppen ser helt 
enkelt över hela flödet och gör en kvalitetssäkring.

Analysgruppen består av personer från klubben, SvFF, SEF och polis. Även SLO:er och SFSU 
rådfrågas vid behov. Uppdraget är inte att se vem som gjorde fel, utan säkerställa att en för-
bättring görs, att man drar lärdom utifrån det som hänt och att åtgärder implementeras i 
hela systemet för att undvika att det sker igen.



46

Resultatet är att väsentligt färre böter delas ut men att fotbollen ändå har betydligt bättre 
kontroll på arbetet i samband med matchen. En del problem finns fortfarande kvar. Arbetet 
är alltså ännu inte färdigt på något sätt, men hela frågan ser mycket bättre ut i dag än vad 
den gjorde för några år sedan. Vissa saker är svåra och löses inte av sig självt genom syste-
met, men attityden att inte diskutera lösningsinriktat är borta.
 
Att ta bort bötessystemet är alltså inget tecken på svaghet utan Fotbollen har i själva verket 
ett betydligt mer granskade system nu, betydligt mer effektivt och utvecklande. Tidigare var 
böter den enda åtgärden – inget mer. Nu pratar vi utveckling och lösning.

Affärskontroll
Två områden där det händer mycket just nu är EFIT och medie rättigheter. I stora drag 
handlar båda dessa punkter om att äga kontroll på kedjan mellan det innehåll och intresse 
fotbollen skapar och den som vill komma åt detta. Kort och gott; den som äger kanalen till 
kunderna och levererar rätt innehåll kontrollerar också affären.

4,6 miljoner svenskar har en relation till fotboll idag och dessa spenderar tio miljarder di-
rekt kopplat till saker som bygger på SEF:s rättigheter: biljetter, tv-abonnemang, resor till 
match, mat- och dryck runt match och merchandise av olika slag. Av denna kakan når bara 
cirka 1.5 miljarder kronor elitfotbollen idag, trots att den tillsammans med Premier League 
och Champions League är de största varumärkena i Sverige. Med dagens system är det svårt 
att öka den andelen. Men med ett gemensamt IT-system där elitfotbollen kan serva publiken 
med precis allt de frågar efter kring fotbollen öppnas helt nya möjligheter och vi kommer att 
kunna öka intäkterna rejält. 

SEF brukar tala om en ostkupa, som egentligen är en affärsostkupa vilken innesluter Svensk 
Elitfotbolls alla rättigheter och avtal. Det handlar inte om att SEF bara är intresserade av att 
kommunicera i sina egna plattformar och att man ska betala för använda ligornas logotyper. 
Det stärker inte svensk fotboll. Ostkupan är ett sätt för SEF att ta kontroll över sina affärer, 
där SEF stärker de som gör affärer med svensk fotboll och på vilket sätt det sker. Med CRM-
basen och satta strategier som grund så vill SEF bygga ett starkt nätverk av partnerskap 
där svensk elitfotboll har kontroll över affärerna som rör svensk elitfotboll på ett sätt som 
gynnar både fotbollen och våra utvalda partners. Klubbarna ska också kunna göra affärer 
inom systemen som gör att de tjänar på att vara inom ostkupan. När SEF har kontroll över 
rättigheter, CRM och vilka kanaler SEF bygger, då gör man affärer inom ostkupan. Man 
kommer inte åt tillgångarna utan en relation till SEF och/eller klubbarna. Starka partner-
skap i de av SEF kontrollerade miljöerna skapar affärer inom det som SEF internt kallar ost-
kupan.
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Äga kanalen till kunden” en huvudsak
Mobilisera (få kontakt med) alla de som intresserar sig för svensk fotboll

Samla alla i ett gemensamt system, där vi har kontroll över alla affärerna

Etablera en kanal med ett innehåll som attraherar alla som gillar svensk fotboll

Det man i grunden vill ha fram med ostkupan är att våra gemensamma system och starka 
partnerskap skapar en fördel av att vara partner med SEF om man har något med fotboll att 
göra. Det är en kontrollerad miljö. Är man utanför får man inte samma fördelar. 

Alla dessa saker kombinerade skapar en stark grund för långsiktig ekonomisk tillväxt. En av 
SEF kontrollerad miljö med tydliga och långsiktiga partners som tillsammans bygger bättre 
produkter för supportrarna ger bättre aservice, skapar större intäkter, nöjdare partners och 
en miljö som också hela tiden fyller på med ny data för att ge oss ännu bättre förutsättnin-
gar till produkt- och affärsutveckling.

Arbetet med att ta kontroll över kundrelationen delas in i tre faser:

Steg 1 – Fånga publiken
Steg 2 – Samla publiken i SEF:s system
Steg 3 – Etablera SEF:s egen kanal till publiken
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Det är centralt i SEF:s digitala affär att vara betydligt närmare elitfotbollens supportrar 
och kunder. SEF både behöver och vill veta betydligt mer om alla personer i Sverige som är 
intresserade av fotboll på olika nivåer. Resultatet av det blir mer relevanta produkter och 
kommunikation samt bättre affärsmodeller både för kunden, klubbarna och partners. Vägen 
dit går via en gemensam kunddatabas, ett så kallat CRM-system, där svensk fotboll samlar 
all relevant data kring supportrarna. En stark databas är grundfundamentet för hur SEF se-
dan bygger produkter, partnerskap och affärer.

Idag går kontakten med publiken ofta genom kanaler som SEF själva inte kontrollerar. Ge-
nom att ge bort rättigheter och tillgångar till andra aktörer hjälper SEF sina konkurrenter 
att bygga sin kundbas samtidigt som SEF inte bygger sin egen.
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Alla klubbar i Allsvenskan och Superettan är med och har förbundit sig att aktivt driva ut-
vecklingen i respektive klubb. Gemensamt sätter klubbarna av 20 miljoner per år under 
perioden 2016 – 2023 i ett rambeslut. Utöver det tillkommer kostnader för kabeldragning 
på respektive arena. Målet är WiFi på alla arenor i Allsvenskan och Superettan och en 
gemensam kommunikationskanal där klubbarna erbjuder allt det den fotbollsintresserade 
kan tänkas fråga efter. När WiFi är på plats så kommer SEF kunna följa upp vilka som går på 
matcherna i Allsvenskan och Superettan på ett helt annat sätt än vad de kan i dag.

Klubbarna kan utnyttja den gemensamma kunddatabasen till att använda en gemensam 
kommunikationskanal men också öka servicen till publiken genom till exempel ett gemen-
samt biljettsystem och gemensamma lösningar för köp av mat, dryck och merchandise. 

Mediedistribution har under en tioårsperiod förändrats snabbare än någonsin tidigare men 
är fortfarande bara i ett inledande stadie av grundläggande förändringar hur SEF tillgodoser 
information och rörlig bild. Den nya medierättigheten med Discovery är en stor, och i framti-
den troligen växande byggsten i SEF:s ekonomi. Det finns stora möjligheter att öka storleken 
på den byggstenen över kommande tioårsperiod. Kortsiktigt innebär det att identifiera och 
paketera fler former av rättigheter som idag inte är under avtal. Det kan innebära allt från 
virtual reality till helt nya ligor och format. Långsiktigt handlar det om att knyta upp en stor 
partner inom rörlig bild för att knyta nära vår vision om helhetsupplevelsen svensk fotboll 
och en nära fotbollsupplevelse. En partner som vill samarbeta med svensk fotboll för att 
stärka både SEF:s och sin egen affär.
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I SEF:s egen kanal vill organisationen kunna erbjuda repriser och highlights, livestreamar, 
intervjuer, startelvor, artiklar, unika reportage, biljetter, köp av mat, dryck och merchandi-
se, statistik, spel och betting och allt annat som kan öka upplevelsen eller stilla suget efter 
svensk elitfotboll. SEF:s kanal ska fungera överallt, året runt. SEF ska leverera allt som publi-
ken frågar efter, året om.

SEF får i och med detta full koll på sina rättigheter och kan erbjuda ett helt nytt abonne-
mang eftersom SEF då byggt sin egen kundbas och kan kontrollera vad och vem som har 
kontakt med publiken.

Skulle SEF kunna nå hälften av alla som är intresserade av fotboll med den nämnda Liveka-
nalen så innebär det 2,3 miljoner människor, och med det får SEF nya möjligheter att kunna 
öka sina intäkter rejält. 
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SEF som en stark organisation
SEF har kommit en lång väg sedan starten för 90 år sedan. I början av 2018 består SEF:s 
kansli av 11 fast anställda och ytterligare 10 konsulter, projektanställda och SEF AB inklu-
derat. Alla jobbar med de av klubbarna uppsatta målen och att leverera de åtaganden som 
olika sponsorskap innebär. 

Allt som SEF gör är för att på sina 32 medlemsklubbars uppdrag aktivt skapa sportsliga, 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för den svenska elitfotbollen. 

SEF internationellt
SEF har inte bara vuxit sig starkare nationellt, organisationen tar också allt större plats ur 
ett internationellt perspektiv. Det som SEF lyckats åstadkomma med små medel och resur-
ser, inte minst gällande EFIT och resultatet av införandet av SLO-funktionen ses ofta med 
stora ögon från europeiskt håll. UEFA har vid ett flertal tillfällen utnämnt Sveriges arbete 
med SLO-erna som Best Practice och många andra ligor har, efter att representanter från 
SEF har bjudits in att föreläsa utomlands, hört av sig för att titta närmre på hur SEF arbetar vid 
sidan av fotbollsplanen. 
 
En viktig del i att synas internationellt är de kontakter som knyts genom European Profes-
sional Football Leagues (EPFL) där SEF, genom Allsvenskan och Superettan, ingår sedan 
2005. SEF en av de ligor som är ”founding members”. EPFL är en paraplyorganisation för de 
europeiska fotbollsligorna och för deras talan i gemensamma frågor mot bland annat UEFA 
och FIFA. Dåvarande Generalsekreteraren Tommy Theorin var på plats vid grundandet och 
signerade avtalet för SEF:s räkning.
 
EPFL har vuxit sig starkare och starkare för varje år och strävar efter påverkan genom sam-
arbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att EPFL gör 
gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intres-
senter, för att utveckla den professionella fotbollen på ett positivt sätt. EPFL vill lyfta fram 
politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att ska-
pa en positiv utveckling på och utanför planen.
 
Sedan hösten 2015 så sitter Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson som ordfö-
rande även i EPFL. EPFL har tecknat ett avtal med UEFA, ”Memorandum of Understanding”, 
som ger ligorna representation i flera av UEFA:s kommittéer och genom denna representa-
tion ökar ligornas påverkan i den europeiska fotbollen. I egenskap av ordförande i EPFL är 
Lars-Christer Olsson invald som ligornas representant i UEFA:s Exekutivkommitté från och 
med februari 2018.
 
SEF är också medlemmar i World League Forum (WLF), som är en organisation bestående av 
32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan 
är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i 
världsfotbollen, att adressera världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte 
mellan medlemsligorna. WLF har motsvarande position i förhållande till FIFA som EPFL har 
till UEFA.
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De beslut som tas i EPFL och/eller World League Forum påverkar alla svensk fotboll på sam-
ma sätt som beslut som tas i FIFA eller UEFA också kan påverka.

Bara början
En av grundförutsättningarna för att klara av målen med NBL var att från och med 2012 
stärka SEF som organisation vilket också stegvis skett. SEF har byggt en liten men stark or-
ganisation, med både fasta tjänster och projektanställningar för att leverera den utveckling 
och de tjänster som krävs, samt hittat sätt att finansiera allt. Det här är också bara början, 
SEF fortsätter att blicka framåt och SEF vill bli bättre på allt. Jobbet med NBL innebär ett 
tålmodigt arbete där man långsiktigt ska flytta fram till en starkare position, inte slumpmäs-
sigt utvalda aktiviteter, utan följa riktningen på linjen som organisationen satt ut. Målet är 
en starkare elitfotboll – och mer resurser till klubbarna!

Den största utmaningen för SEF är att prioritera och veta var man bäst lägger sina resurser.

Arbetet med NBL fortsätter varje dag. Nås inte målet, av olika anledningar, så fortsätter re-
san ändå för att SEF i ett senare skede ska uppnå målen. SEF är bara mitt i arbetet. Riktning-
en är det viktiga, inte var SEF står nu eller tempot som de håller, utan att SEF når dit de ska.

Välkomna att följa med på resan!
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Intervju Tommy Theorin
Hur upplevde du tiden som 
Generalsekreterare i SEF?
– Jag tyckte att det var roligt. Jag hade en 
fördel i att jag kom från en lyckad period 
i Malmö hockey när jag började. Ingen 
kunde säga att ”du inte kan lära oss”. Jag 
hade det i ryggen, annars hade det varit 
mycket svårare.

– SEF kansliet bestod länge bara av tre 
personer. Vi slet och gnetade, men det 
gick. Jag hade också stor hjälp av Lars-Åke 
Lagrell och Bengt Madsen. 

Är du nöjd med det du uträttade?
– Jag kan vara nöjd en stund och njuta, 
men sedan är det bara att köra igång igen. 
Ja, sådan är jag bara som person helt en-
kelt. När man vunnit stora segrar så firar 
man i en dag eller två, sen är det historia och det kommer nya utmaningar.

– Jag är nöjd med att fotbollssverige enades. Det var nyckeln till framgång. Arbetet till-
sammans med Svenska Spel utvecklades också, precis som våra TV-avtal och andra spon-
soravtal. Att gå från en miljon kronor 1994 till att 2012 få lite över 230 miljoner kronor per 
säsong i TV-avtalet kan man kalla utveckling. Vi började också dominera tidningarnas sport-
sidor och överhuvudtaget synas mer i media.

Vart vill du att SEF tar vägen nu?
– Jag tycker SEF ska följa linjen som de har gjort och gör. Jag har aldrig offentligt kommente-
rat de arbetsplatser jag haft inom idrotten, och så kommer det att förbli. Men det är viktigt 
att SEF-klubbarna fortsatt håller ihop och att SEF fortsatt är drivande i att hålla hela den 
svenska fotbollen samman.

Något annat? 
– SEF har haft en fantastisk utveckling och jag känner både glädje och stolthet i att ha haft 
förmånen att vara en del i detta. Jag har också haft glädjen att få träffa och lära känna så 
många positiva människor genom åren. Jag kan inte tacka folk tillräckligt för allt stöd jag 
fått.
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Intervju Bosse Lundquist
Hur upplevde du tiden som Ordförande i SEF?
– Jag hade med mig många i mitt jobb. Vi var 
en enig och mycket kompetent styrelse. Väldigt 
många var för förändringarna. Jag tycker nog att vi 
lyckades, definitivt med tv-avtalet. Och vi lyckades 
med att sätta klarare gränser mellan förbundet 
och SEF vilket var väldigt viktigt för det fortsatta 
arbetet. Vi lyckades i alla fall driva fram de här 
säkerhetsbitarna så att man har en bättre bas att 
stå på nu. Talangutvecklingen tycker jag inte, vi 
lyckades så långt, men problemen finns kvar.

– 51%-regeln tycker jag inte att vi lyckades med. 
Det hade i och för sig inte varit nödvändigt att 
avskaffa den, men vi lyckades inte finna formeln 
för hur vi attraherar privatkapital i svensk fotboll, 
för det var grundfrågan. Det tyckte vi behövdes. Ett motargument var att vem som helst kan 
köpa en klubb, vilket verkligen inte var vår idé, men vi lyckades inte finna den rätta formeln. 
Och det är ju fallet än idag, frågan är dock nu död för lång tid framåt.

Är du nöjd med det du uträttade?
– Till vissa delar. Frågan ska kanske ställas så att den innefattar hela dåvarande SEF-sty-
relsen och kansliet, som gemensamt gjorde ett stort jobb. Jag är personligen nöjd med hur 
SEF-styrelsen delade upp frågorna med förbundet gällande tv-bitarna så att vi fick upp eko-
nomin och säkerheten så att vi fick igenom lagarna. Jag är missnöjd med att vi inte lyckades 
reda upp det här med 51%-regeln och talangutvecklingen. De var de här fyra frågorna som 
jag tycker var allra viktigast för oss.

Vad är du mest stolt över?
– Jag måste säga tv-avtalet och samtidigt när vi rätade upp gränslinjerna mellan SEF och 
SvFF för där jobbade vi väldigt hårt. Vi hade fint samarbete med förbundsstyrelsen då, 
med Lars-Åke Lagrell, när vi diskuterade alla de här bitarna. Där gjorde vi nog en insats för 
svensk fotboll. Det vill jag nog säga. Sedan gjorde vi mängder av olika misstag i olika frågor, 
men så är det. Gör man saker så gör man fel, gör man inget så gör man inga fel!

Vad tycker du om SEF idag?
– Det roliga som jag ser nu, från 2015 och framåt är att allt jobb som lagts ner inom SEF de 
senaste åren nu ger resultat. Det här sista TV-avtalet till exempel verkar ju strålande plus 
att jag tycker att man arbetat med säkerhetsfrågorna successivt, även om där finns problem 
kvar. Det är glädjande att talangutvecklingen verkar ha blivit bättre. Det är en livsviktig 
fråga för svensk fotboll.
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Intervju Bosse Johansson
Hur upplevde du tiden som Ordförande i SEF?
– I efterhand känner jag mig väldigt nöjd hur det blev. 
Det är alltid det här med förändringsprocesser, det finns 
alltid motstånd. Man ska inte underskatta att det tar tid 
och krävs väldigt mycket jobb. Jag och styrelsen fick läg-
ga mycket tid på det här. Lars-Christer Olsson jobbade 
för oss som konsult och gjorde det väldigt bra.

–En annan sak som gör att det är svårt att ha samsyn 
och kontinuitet i sådana här frågor är att det ofta byts 
på ledande positioner i en del av klubbarna. Det saknas 
kontinuitet på ordförande och klubbchefsrollerna i en 
hel del av klubbarna. Jag kan förstå det också eftersom 
jag har varit ordförande i 13 år i Elfsborg och det är ännu mer ansträngande och utmanade 
i en del av storstadsklubbarna. Jag kan förstå att man inte orkar mer än ett par-tre år, men 
kan tycka att det blir allt för mycket avgångskrav hela tiden. Det är orimligt, men så är det 
i fotbollen. Det leder till att vi kunde vara överens men helt plötsligt var det några nya som 
skulle få samma insikt som vi hade. Det var ett ständigt jobb som innebär att kansliet och 
styrelsen i SEF måste vara stark.

– Lars-Christer Olsson har tagit det ytterligare ett steg.  Han har gjort det mycket bra, han 
har tagit ordföranderollen till en mer operativ roll om man säger så. Han har den möjlighe-
ten och erfarenheten att ägna mer tid och det är bra. Han har tagit det dithän att det är ett 
ännu starkare kansli och att hans roll som ordförande är ännu mer tydlig. Det är helt rätt 
väg att gå. Jag tycker att det är det jag påbörjade. NBL kommer från Framtidsutredningen.

Är du nöjd med det du uträttade?
– Jag tror aldrig man blir helt nöjd. Jag är sådan som person, jag vill alltid göra allt så bra 
som möjligt och har en hög ambitionsnivå. Jag kan hitta saker som jag tycker vi borde ha 
gjort annorlunda, men sedan får man ta ett steg tillbaka och titta på det man gjort. Och då är 
jag rätt nöjd. Att vi ändå gjorde de här sakerna, som vi haft och har nytta av. Jag kan känna 
mig tillfreds med insatsen. 

Vart vill du att SEF tar vägen nu?
– Jag tycker SEF är en starkare organisation, en starkare röst. SEF är mer professionellt och 
har byggts på ett väldigt bra sätt. SEF fungerar bra.

– Jag har en uppfattning att det är svårt vara intresseorganisation. Det är 32 medlemmar i 
SEF som har olika syn på världen, olika förutsättningar, och dessutom konkurrenter med 
varandra. Det är en väldigt komplex sak vara intresseorganisation i sportvärlden. Det 
kommer alltid att finnas olika synpunkter att SEF borde göra si och så, och det hör jag 
ibland nu också, men ändå ganska lite av det. Jag upplever att SEF är en bra och stark aktör, 
och har gått åt helt rätt håll.
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Intervju Mats Enquist
Hur upplever du tiden som 
Generalsekreterare i SEF?
– Det var en annorlunda värld i SEF när jag kom in. 
En av de första stora frågorna var att flytta kontoret 
från Malmö till Stockholm. Alla partners och de vi 
jobbar mot finns i Stockholm så det kändes natur-
ligt, men det blev nästan en symbolfråga för SEF. 
Det blev också en omställning för klubbarna att 
SEF skulle leda den gemensamma utvecklingen och 
för SvFF att våga släppa rättigheter och ansvar till 
SEF. Det var nog inte lätt. Sedan skulle vi bygga nya 
relationer mot partners. Många gamla hade trött-
nat, hoppade av och vi behövde attrahera nya.

– Första året lade vi ner ett enormt arbete bara på 
att bygga mandat. Att förankra verksamheten och få med sig alla på de idéer vi hade. Men 
det gick det med.

– Jag kom in för att jobba med utveckling men man kunde ju inte kasta sig på utvecklings-
frågan direkt, utan man måste börja med jobbet att få mandat att få göra det som krävs för 
utvecklingsfrågan.

Är du nöjd med det du uträttat/med hur långt du kommit nu?
– Jag är tillfreds med att vi kommit så långt som vi gjort. Vi har fått ut ganska starka värden 
via det arbete som lagts ner. Vi har fått en utveckling av arrangörskapet genom säkerhets-
arbetet. Det är ett otroligt samarbete för att utveckla våra arrangemang. Vi har också ett allt 
bättre samarbete med polisen.
 
– Imagemässigt har vi gått upp till förstaplats på värderingen av rättigheter i fotboll istället 
för plats sex-sju. Vi är också ute i Europa och föreläser som best practice.

– Vi är långt gångna inom EFIT och börjar att se intäkterna komma. Vi har tecknat nya avtal 
utan att klubbarna behövdes drabbas ekonomiskt. Det har i sin tur lett till ett nytt tv-avtal 
som vi till och med vann ett internationellt pris för.

–Så jag är tillfreds - men inte nöjd. Det har hänt enormt mycket saker. Det jobb som påbörja-
des för 10-15 år sedan är det vi realiserar i dag. De övriga drog igång ett arbete som vi sätter 
fyr på. Det är den här tidens ansvar.

–Vi har kommit hit och skulle kunna luta oss tillbaka men vi ser nuläget bara som ett steg på 
vägen. Det finns mer att göra och vi har inte nått full potential än.

Vart vill du ta det? 
– Vi har fortfarande inte kommit fram till vart vi ska ta vägen. Sätter man ett slutmål begrän-
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sar man sig. Vi ska ta en riktningsresa där allt är grundat i NBL-projektet. Hur långt kan det 
ta oss? Vem vet. Längre än hit i alla fall!
 
–Vi har mångdubblat intäkterna från 2012. Vi kan driva kommunikation på ett sätt vi inte 
kunde tidigare. Affärskontrollen via IT, supporterfrågorna, CSR och så vidare. Vi har en helt 
annan kompetens idag. Någon sa att ”Organisationen ska vara en konsekvens av målen för 
verksamheten.” Vi har förändrat målen med vad SEF ska åstadkomma och då måste man 
också förändra organisationen därefter.
 
– Det är rent personligt en resa som äter upp allt. Ska man jobba i en så otroligt dynamisk 
värld som fotbollen är så får man nästan se det som en livsstil och där ska man också ha 
plats att jobba professionellt. Många inom fotbollen är utsatta i sin vardag. Fotbollen sätter 
en enorm press och krav, och så kommer vi och ska riva upp och flytta allt framåt. En del av 
processen är att alltid vara på tårna.
 
–Det finns dagar när man bara vill strunta i allt. Det är naturligt med ett sådant här jobb. 
Men det går över. Ibland känner man en hopplöshet och ilska om vartannat men när det lug-
nat ner sig så inser man att det är en otrolig förmån att få jobba med något som engagerar 
så många. Då blir man nästan gråtfärdigt ödmjuk åt andra hållet.

Något annat?
– När jag startade så var SEF sex stycken, nu är vi elva plus projektanställda/konsulter med 
extern finansiering. Det är en frukt av de behov vi har, och den verksamhet vi driver. Vi tar nytt 
ansvar och måste leva upp till det. Vi har behövt fylla på med kompetens vad gäller försäljning, 
kommunikation, IT och så vidare. Ändå ligger vi i underkant med andra ligor i Europa.

– Generellt sett vill man ha alla effekter men inte ta kostnaden. SEF har gått upp lite i kostnader 
för att driva ett större och mer professionellt ligakontor, men intäkterna är också långt högre.

–Vi har mångdubblat intäkterna från 2015. Vi kan driva kommunikation på ett sätt vi inte 
kunde tidigare. Affärskontrollen via IT, supporterfrågorna, CSR och så vidare. Vi har en helt 
annan kompetens idag. Någon sa att ”Organisationen ska vara en konsekvens av målen för 
verksamheten.” Vi har förändrat målen med vad SEF ska åstadkomma och då måste man 
också förändra organisationen därefter.

– Det är rent personligt en resa som äter upp allt. Ska man jobba i en så otroligt dynamisk 
värld som fotbollen är så får man nästan se det som en livsstil och där ska man också ha 
plats att jobba professionellt. Många inom fotbollen är utsatta i sin vardag. Fotbollen sätter 
en enorm press och krav, och så kommer vi och ska riva upp och flytta allt framåt. En del av 
processen att alltid vara på tårna.

–Det finns dagar när man bara vill strunta i allt. Det är naturligt med ett sådant jobb. Men 
det går över. Ibland känner man en hopplöshet och ilska om vartannat men när det lugnat 
ner sig så inser man att det är en otrolig förmån att få jobba med något som engagerar så 
många. Då blir man nästan gråtfärdigt ödmjuk åt andra hållet.
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Intervju Lars-Christer Olsson
Hur upplever du tiden som Ordförande i SEF?
– Det har varit som jag förväntat mig. Det kanske blev 
mer komplicerat med till exempel problemen med 
Kentaro, men jag såg vad som hände ute i Europa med 
avtalen som Kentaro var inbladande i. 

Är du nöjd med hur långt du kommit nu?
– Ja det tycker jag. Ibland tycker jag att det går för 
långsamt, att man kör på utan att det är rationellt. 
Men när man tittar tillbaka på de senaste fem åren, 
och att jag har hållit på med detta sedan 90-talet, så 
ser jag att vi har hunnit med väldigt mycket. Det har 
varit en snabb utveckling.

Vart vill du ta det? 
– Riktningen ska inte ändras. Jag är övertygad om att det är den rätta för svensk fotboll. 
Jag hoppas att mina efterträdare tar samma riktning. De behöver inte göra på samma sätt 
men att de kör vidare i samma riktning. Vi ska inte stirra oss blinda på det ekonomiska 
resultatet. Vi ska inrikta oss på omställning. Vi behöver bli större och starkare om vi ska 
klara av konkurrensen med exempel ishockeyn och bli mer att räkna med. Vi vill kunna 
hävda oss internationellt och då måste omsättningen i klubbarna  växa. EFIT är helt centralt 
för detta. Ligger man i framkant på mediesidan så får man friheter att ta egna beslut. Vi 
ska inte vara i händerna på vare sig mellanhand eller agent. Det blev ett stef framåt när vi 
tecknade nytt avtal med TV4 och C More. Det nya avtalet med Discovery är ännu ett steg i 
rätt riktning.

– Nya medieavtal kommer att göra att man bygger upp ännu bätre relationer med fans 
och media. Inte som innan då man bara lämnade ifrån sig rättigheterna och hoppades 
att det skulle bli bra. Det finns enorma möjligheter att kunna utveckla detta ochvidga 
verksamheten.

– Jag hoppas att inställningen är den samma när jag slutat. Det gäller att inte lämna ifrån sig 
kontrollen över sitt eget öde. Man får inte bli bekväm i att teckna avtal där andra får kontroll 
över hur våra rättigheter skall exploaterasMan måste ha egen personal med spetskompe-
tens. Det behöver inte vara många, men rätt.

– Det är de med tillräcklig kompetens i den egna organisationen som utvecklas.

Något annat?
– Jag har sett att i det här nationella jobbet så har jag haft mycket nytta av mina internatio-
nella erfarenheter. JKL:s slutsater har kunnat kombineras med vad jag sett i UEFA och ute i 
världen. Allt har smält ihop på ett vettigt sätt.

– Jag har haft nytta av att jag haft VD-position i UEFA. Alla vet vad jag gjort och sysslat med 
tidigare. Jag har haft fördelen av en annan ingångsposition än de flesta andra.
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Appendix
Benchmark study 1
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Benchmark study 
 

Swedish professional football 
 

29 April 2008, Sheraton Hotel 
Schiphol Airport 

 

Agenda 

•  Coffee/ breakfast 
•  Status 
•  Preliminary results 
•  Additional data needed 
•  Next steps 
•  Lunch 

Status 

•  Data collection 
•  Data cleaning 
•  Data structuring 
•  Data analysis 
•  Fine tune analysis 
•  Analysis results 

European position of Swedish 
Professional Football 

Source: kassiesa.com (updated per 28/4/2008) 

European position of Swedish 
Professional Football 

Source: kassiesa.com (updated per 28/4/2008) 

Improving or stabilizing position 

First steps to improve or stabilize the European position of Swedish 
professional football 
 
1.  Identify the current position of domestic professional football in 

Sweden in terms of results; 
2.  Identify the Critical Success Factors (CSF’s) for domestic sporting 

quality.  
3.  Categorize Swedish professional football clubs in comparable 

groups (benchmarks/ peer groups) 
4.  Project the performance on CSF’s per benchmark to get a picture 

of the upward potential on these CSF’s.    
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•  The graph below shows DNA of Swedish professional football; 
•  The sporting quality (Q) of teams participating in the benchmark study expressed in average 

number of points obtained per match over the seasons 2005, 2006 and 2007;  
•  Q (05-07) is the weighed sum ((1*Q (2005)+2*(2006) )+3*(2007))/6).   

Sporting quality domestic 
professional football 

0,000

0,200

0,400
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0,800
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1,200

1,400

1,600

Q	(05-07)

•  In general there is a strong relationship between finance and sporting 
quality in professional football; 

•  In Sweden this correlation is only 84,46% 
•  Compared to The Netherlands the relationship in Sweden is similar 

(85,4%) 
•  The sporting quality of Swedish professional football clubs can be 

explained for 84,46% by the logarithm of the club’s turnover; 
•  Based on this correlation it is possible to make a comparison of the 

realized number of points obtained by a club and the number of 
obtained points that should be expected regarding the club’s turnover. 
(next page) 

Relationship finance and 
sporting quality 

SAMENVATTING UITVOER

Gegevens voor de regressie

Meervoudige correlatiecoëfficiënt R 84,46581115%

R-kwadraat 71,3%

Aangepaste kleinste kwadraat 69,4%

Standaardfout 0

Waarnemingen 17

Variantie-analyse

Vrijheidsgraden Kwadratensom Gemiddelde kwadraten F Significantie F

Regressie 1 1,9100701 1,9100701 37,34639674 1,99177E-05

Storing 15 0,767170437 0,051144696

Totaal 16 2,677240537

Coëfficiënten Standaardfout T- statistische gegevens P-waarde Laagste 95% Hoogste 95% Laagste 95,0% Hoogste 95,0%

Snijpunt -7 1 -5,45 0,0% -10 -4 -9,718065521 -4,253806285

LN (Turn-over (06-07)) 1 0 6,11 0,0% 0 1 0,330151513 0,683795105

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400
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•  Blue marks: the realized number of points 
obtained per club 

•  Red marks: the number of points that a club 
should expected to obtain regarding its 
budget. 

Relationship finance and 
sporting quality 

•  Conclusion: the club’s turnover is one of the 
CSF’s for sporting quality, and therefore 
worthwhile to investigate. But there is more to 
explore on this. 

•  Comment TG: for the time being Hypercube 
has focussed on the identification of the 
CSF’s for club’s turnover. 

Relationship finance and 
sporting quality 

•  The turnover of Swedish professional football 
clubs depends on club’s scores on the 
following domains: 

–  Governance 
–  Administration 
–  Youth football development 
–  Marketing 
–  Communication 
–  Stadium 
–  Safety and security 

•  These are the domains were identified to be 
critical for the performance on the club’s 
turnover 

•  Comment TG: insert pie chart to show the 
contribution of the each domain to the 
performance on turnover  

Preliminary results – identified 
CSF’s turnover  
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•  The charts on the next pages show the 
scores per benchmark on the domains that 
are critical for the performance of the turnover 
of Swedish professional football clubs. 

•  The charts show the:  
–  MIN: the utmost left score of the dark blue box 
–  AVE: split between dark and light blue box 
–  MAX: the utmost right score of the light blue box 

 
 

Preliminary results – identified 
CSF’s turnover  

Identified critical domains – 
Benchmark A 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Governance

Administration

Youth	football	development

Marketing

Communication

Stadium

Safety	and	security

Identified critical domains – 
Benchmark B 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Governance

Administration

Youth	football	development

Marketing

Communication

Stadium

Safety	and	security

Identified critical domains – 
Benchmark C 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Governance

Administration

Youth	football	development

Marketing

Communication

Stadium

Safety	and	security
•  Since the domains, that are critical for the 

performance of the club’s turnover, are 
composed by criteria underneath it is also 
important to understand the latter. 

•  Therefore in the next sheets show some 
deeper analysis on the criteria per domain per 
benchmark:  

–  Governance 
–  Administration 
–  Youth football development 
–  Marketing 
–  Communication 
–  Stadium 
–  Safety and security 

Domains in detail 
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•  The criteria underneath the domain 
“governance” that are the actually the CFS’s 
for club’s turnover are: 

–  Up-to-date statutes  
–  Board composition 
–  Average age  
–  Number of board meetings  

Governance in detail Governance in detail – 
Benchmark A 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Up-to-date	statutes

Board	composition	 - average	age

Number	of	board	meetings

Governance in detail – 
Benchmark B 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Up-to-date	statutes

Board	composition	 - average	age

Number	of	board	meetings

Governance in detail – 
Benchmark C 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Up-to-date	statutes

Board	composition	 - average	age

Number	of	board	meetings

•  The criteria underneath the domain 
“administration” that are the actually the 
CFS’s for club’s turnover are: 

–  CEO/General Manager position 
–  Educational level CEO 
–  Relevant work experience CEO 
–  Number of club staff 
–  Average salary level of club staff 
–  Percentage of staff with educational level below college degree 
–  Education provided/made available to staff 
–  Action plans 
–  Work meetings with all administrative staff 
–  State of club office 

•  Comment TG: umbrella theory check 
 

Administration in detail Governance in detail – 
Benchmark A 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

CEO/General	Manager	position

Educational	 level	CEO

Relevant	work	experience	CEO

Number	of	club	staff

Average	salary	level	of	club	staff

Percentage	of	staff	 with	educational	level	below	college	degree

Education	provided/made	available	to	staff

Action	plans

Work	meetings	with	all	administrative	 staff

State	of	club	office
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Governance in detail – 
Benchmark B 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

CEO/General	Manager	position

Educational	 level	CEO

Relevant	work	experience	CEO

Number	of	club	staff

Average	salary	level	of	club	staff

Percentage	of	staff	 with	educational	level	below	college	degree

Education	provided/made	available	to	staff

Action	plans

Work	meetings	with	all	administrative	 staff

State	of	club	office

Governance in detail – 
Benchmark C 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

CEO/General	Manager	position

Educational	 level	CEO

Relevant	work	experience	CEO

Number	of	club	staff

Average	salary	level	of	club	staff

Percentage	of	staff	 with	educational	level	below	college	degree

Education	provided/made	available	to	staff

Action	plans

Work	meetings	with	all	administrative	 staff

State	of	club	office

•  The criteria underneath the domain “Youth 
football development” that are the actually the 
CFS’s for club’s turnover are: 

–  Youth football strategy plan 
–  Up-to-date youth football strategy plan 
–  Number of youth players 
–  Educational level Head Youth Football 
–  Relevant work experience as Head Youth Football 
–  Number of qualified youth coaches 
–  Number of specialist coaches for youth teams 
–  Number of physiotherapists for youth teams 
–  Number of youth scouts 
–  Training pitches 
–  Indoor training pitch(es) 
–  Fitness room 
–  School facilities 
–  Distance between training facilities and school facilities 
–  'Drop-out' care 
–  Cooperation with amateur clubs 

Youth football development in 
detail 

Youth football development– 
Benchmark A 
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Youth	football	strategy	plan

Up-to-date	youth	football	strategy	 plan

Number	of	youth	players

Educational	 level	Head	Youth	Football

Relevant	work	experience	as	Head	Youth	Football

Number	of	qualified	youth	coaches

Number	of	specialist	coaches	for	youth	teams

Number	of	fysiotherapists	for	youth	teams

Number	of	youth	scouts

Training	pitches

Youth football development – 
Benchmark B 
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Up-to-date	youth	football	strategy	 plan
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Educational	 level	Head	Youth	Football

Relevant	work	experience	as	Head	Youth	Football

Number	of	qualified	youth	coaches

Number	of	specialist	coaches	for	youth	teams

Number	of	fysiotherapists	for	youth	teams

Number	of	youth	scouts

Training	pitches

Youth football development – 
Benchmark C 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Youth	football	strategy	plan

Up-to-date	youth	football	strategy	 plan

Number	of	youth	players

Educational	 level	Head	Youth	Football

Relevant	work	experience	as	Head	Youth	Football

Number	of	qualified	youth	coaches

Number	of	specialist	coaches	for	youth	teams

Number	of	fysiotherapists	for	youth	teams

Number	of	youth	scouts

Training	pitches
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•  Contact Sten Söderman questions regarding 
exogenous data 

•  Contact Swedish league organisation 
regarding stadium attendance 

Additional data 

•  Fine tune analysis 
•  Discussing format of final presentation 

Additional data 
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Benchmark study 2
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Swedish and Norwegian professional football 
 

A cross boarder comparison  
 

!  The two National Associations, Norges Fotballforbund (NFF) and Svenska 
Fotbollförbundet (SFF), and their professional leagues, Norsk Toppfotball (NTF) and 
Svensk Elitfotboll (SEF), have agreed to set up a joint project aiming at benchmarking 
the top professional football in their countries. 

 
!  To be able to secure long term improvements there is a need for stable and solid 

organizational and financial structures. In the respective countries, initiatives were 
taken to look into how the clubs at top level were organized and financed to cope with 
the new challenges and intense competition in professional football. The club 
football, in both countries, has lost in UEFA ranking over the last years and this 
negative trend has to be addressed. 

 
!  When the governing bodies in the two countries realized that similar projects were 

planned they agreed to join forces in one project which could serve the needs in each 
individual country as well as make benchmarking over the boarders possible. 

Background 

!  The purpose with the project is to identify the current status of professional club 
football in Norway and Sweden, based on criteria of strategic nature which could help 
the clubs and their governing bodies to do a proper analysis as well as take action to 
improve their situation. 

!  The project should also be designed to facilitate benchmarking between clubs in the 
respective countries as well as between clubs across the boarder and in the future 
similar benchmarking involving more countries. 

Goals and objectives 

1.  Background 

2.  Goals and objectives 

0. Agenda 

Participating clubs Exogenous market parameters 

Stadium attendance & gate receipt income 
!  Exogenous market parameters 

•  Inhabitants 
•  GDP PPP 
•  Registered number of players 
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2.1 Exogenous - Inhabitants 
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 In terms of inhabitants both Norway and Sweden are small countries. With their  
respective 5 million and 8 million inhabitants they are x and y ranked country of Europe 

224.924	M 304.219	M

581.375	M

1.228.735	M

1.628.029	M 1.624.026	M

1.860.817	M

2.554.266	M

M

500.000	M

1.000.000	M

1.500.000	M

2.000.000	M

2.500.000	M

3.000.000	M

Norway Sweden Netherlands Spain England Italy France Germany

GDP	PPP	2007

2.2 Exogenous – Economy (1) 

The size of the economies of both Norway and Sweden are in small in terms of absolute  
figures, but… 

2.3 Exogenous - Economy (2) 
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… when putting the size of the economy in perspective to number of inhabitants both  
Norway and Sweden are in Europe’s top 10 in terms of prosperity. 

Results 

Results (output) in perspective to these exogenous market parameters. What is  
currently both sportingly and financially accomplished by Norwegian and Swedish  
professional football in relation to this potential? 
 
 

3.1 Sporting results – UEFA Country Ranking 
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3.2 Sporting results – UEFA Country Ranking 3.3 Sporting results – UEFA Country Ranking 

3.4 Sporting results – UEFA Country Ranking 3.5 Sporting results - Sporting quality 
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The graph below shows the sporting quality (Q) of teams participating in the benchmark study  
expressed in an index based on the seasons 2005, 2006 and 2007. Q (05-07) is the weighed sum ((1*Q  
(2005)+2*(2006) )+3*(2007))/6).  

3.7 Financial results - Average turnover per club 

The average turnover of Norwegian clubs is almost twice as much as the average  
turnover of Swedish professional football clubs. 
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3.8 Financial results - Disparity in turnover 

The spread of turnover in Sweden is more equal than in Norway 

4.1 Financial results versus sporting results 

!  In general there is a strong relationship between finance and sporting quality in  
 professional football; 

!  In professional football the correlation between turnover and sporting quality (Q) is  
 logarithmic. This means that any increase of turnover with a certain percentage will  
 increase sporting performance with a logarithmic and therefore smaller percentage. A  
 million  euro will therefore have more impact on a club with a small turnover than on a  
 club with a relative high turnover. 

!  In Norway this correlation is 79,4% in Sweden (85,9%) and in The Netherlands (85,4%) 
!  Based on this correlation it is possible to make a comparison of the sporting quality 

(Q) of a club and the sporting quality (Q) that should be expected regarding the club’s 
turnover.  

!  The next page shows the visible output of this analysis  

!  Based on the correlations that were measured the deviation in under performance 
and over performance in Norway is bigger. 

 

Additional statistics 

Stadium attendance & gate receipt income 
!  Stadium capacity 
!  Stadium attendance 

•  Average stadium attendance per match (=absolute) 
•  Average stadium attendance per round per 10.000 inhabitants (=relative) 

!  Stadium occupation degree 
•  Country aggregate 
•  Club by club 

!  Gate receipt income/ match day revenue 
•  Gate receipt income/ match day revenue 
•  Gate receipt income/ match day revenue as percentage of total turnover  
•  Gate receipt income/ match day revenue per attendee 

Fan interest - stadium attendance absolute 

Norway and Sweden have a similar average stadium attendance per club in absolute  
figures, but…  
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Fan interest - stadium attendance relative 

… Norway scores much higher when the average stadium attendance per club per  
competition round is related to 10.000 inhabitants.  
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Fan interest - stadium occupation degree (1) 

Sweden has a higher average stadium capacity than Norway. With similar number of  
stadium visitors per match the stadium occupation degree in Norway is therefore much  
higher 
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Fan interest – stadium occupation degree (2) 

In Norway in 5 cases this stadium occupation degree is so high that expansion is  
needed, Sweden has only 2 stadiums that have to be expanded …  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

As
tit
el

Stadium	occupation	degree	2007

Norway

Sweden

expansion of stadium capacity needed  

expansion of stadium capacity needed to be considered  



74

Slutrapport 2008



75

 

 

Nyon 2008-11-10 
Skriven av: Lars-Christer Olsson 

 

”Benchmark” Slutrapport 
 

Allsvenskan 

 

 

 
 

1 

[A
ng

e 
do

ku
m

en
te

ts
 ru

br
ik

] |
 [V

äl
j d

at
um

]  

 

BENCHMARK ALLSVENSKAN 2007/08 
 

S a m m a n f a t t n i n g  

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) gav under hösten 2007 Independent Sport Associates SARL (ISA) i uppdrag 
att genomföra en studie av svensk elitfotboll i ett internationellt perspektiv. Studien avgränsades till att gälla 
Allsvenskan och har baserats på uppgifter från de Allsvenska klubbarna 2007, inklusive de som flyttats upp till 
högsta serien 2008. Data har samlats in under våren 2008. 

Jämförelser har framför allt gjorts med Norge där Norsk Toppfotboll (NTF) genomfört en motsvarande studie 
men även jämförelser med andra länder i Europa ingår. 

Vi kan konstatera att svensk klubbfotboll gått kräftgång under senare år i förhållande till övrig europeisk 
klubbfotboll. Detta tar sig bland annat uttryck i en försämrad internationell ranking som medför att Sverige fått 
allt färre ingångar i de internationella tävlingarna. Den sk klubbkoefficienten som avgör varje medlemslands 
representation i UEFA:s tävlingar bygger på de senaste fem årens framgångar i dessa tävlingar har försämrats så att 
de svenska klubblagen nu rankas på 23:e plats emedan landslaget rankas på plats 10. Om inte de svenska 
klubblagen lyckas prestera bättre inom en snar framtid riskerar de att få allt svårare att ta sig ut i Europa eftersom 
all lottning och kvalspel bygger på denna ranking. 

Ett problem för svensk klubbfotboll är att eknomin är för svag i förhållande till konkurrenterna. Det räcker inte 
att ha ordning på intäkter och kostnader man måste öka intäkterna väsentligt. Detta gäller naturligtvis främst 
gentemot de stora fotbollsländerna i Europa men även gentemot våra närmsta grannar och de nya länderna som 
växer fram ur det gamla östblocket. 

I vissa fall är Sverige missgynnat gentemot konkurrenter som t.ex. har en gynsammare skattelagstiftning för 
fotbollsspelare eller andra subventioner men det utgör inte hela förklaringen. Det finns områden där svensk 
klubbfotboll kan göra betydande förbättringar. 

Det viktigaste området är anläggningssidan. Det pågår just nu betydande investeringar i nya arenor inom svensk 
fotboll och det är helt nödvändigt för att förbättra klubbarnas konkurrenssituation. Flera studier har visat att de 
norska framgångarna på  klubbsidan till stor del förklaras av satsningen på nya arenor i kombination med 
professionaliseringen av klubbarnas drift. Många hävdar att det är just de nya arenornas framväxt som tvingat 
klubbarna till att organisera sig anorlunda. 

Det är viktigt att de svenska klubbarna nu kan fullfölja investeringarna i nya arenor och samtidigt se över sin 
organisation så att man kan ta vara på de nya förutsättningarna. Tiden då professionell klubbfotboll med 
ambitioner att kunna ta sig ut i Europa kunde baseras på frivilliga insatser i styrelse och kommittéer är förbi. Det 
är också nödvändigt att se över rekryteringen av personal till föreningarnas administration. Om föreningarna skall 
driva en ny anläggning, öka sina marknadsintäkter, förbättra sin information och kommunikation så att man kan nå 
nya grupper av supporters och samarbetspartners krävs professionell kompetens på kanslierna. 

Det är nödvändigt med ökade stabila intäkter för att kunna bygga upp en långsiktigt framgångsrik sportslig 
organisation. Spelarmarknaden blir allt mer global och spelarna är yrkesmän som i allt större grad gör sina egna 
bedömningar av vilken klubb aom gagnar deras egen karriär snarare än en vilja att spela för ”sin” klubb. Samma 
förutsättninar gäller för tränarkåren. 
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De svenska klubbarna kommer aldrig att nå samma ekonomiska förutsättningar som klubbarna i de stora 
marknaderna men man bör definitivt kunna kunna nå samma nivåer som våra nordiska gannländer och de nya 
fotbollsländerna i mellan- och östeuropa. 

Inom det sportsliga området bör de svenska klubbarna kunna utveckla sin scoutingverksamhet och kvaliteten i 
ungdomsverksamheten. Förbättring av scouting gäller både för senior- och ungdomssidan, såväl internationellt 
som inom Sverige. Internationaliseringen av fotbollen kräver famförhållning och god kunskap om var talangerna 
finns och hur de kan tas om hand. 

I undersökningen framgår att klubbarna ofta har strategiska planer för sin verksamhet. Nu är det nödvändigt att 
skapa resurser för deras genomförande. 

I underökningen framgår att de områden som bör prioriteras är: 

- Utveckling av nya arenor 

- Förstärkning av klubbarnas organisation 

- Intäktsskapande verksamheter genom utvecklade marknadsaktiviteter och förbättrad kommunikation 

- Utveckling av scoutingverksamheten i kombination med förbättrad kvalitet i den sportsliga 
organisationen 

 

B a k g r u n d  
Under senare år har man inom svensk fotboll diskuterat hur landets fotboll skall kunna utvecklas  så att föreningar 
och landslag kan behålla eller förbättra sin internationella ranking. Fokus för satsningen har lagts på rekrytering 
och utveckling av talanger inom såväl herr- som damfotbollen. Alla intressegrupper enades om att den större 
delen av överskottet från förbundets deltagande i herrarnas VM 2006 skulle investeras i olika projekt med start 
2007. Projekten involverar landets fotbollsdistrikt och deras föreningar samt damernas och herrarnas 
elitföreningar. 

Förutsättningen för att en sådan satsning skall lyckas är att fotbollen är väl orgnaiserad på alla nivåer. Distrikten 
och dess föreningar måste aktivt medverka till att så många talanger som möjligt identifieras och ges möjlighet att 
utveckla sin talang från unga år. Elitföreningarna måste kunna ta hand om de talanger som fångas upp och ge dem 
möjlighet att utvecklas till professionella idrottsmän som kan vidareutveckla sin talang till så hög nivå som möjligt. 

Det är dessa talanger som skall utvecklas till fullfjädrade fotbollsspelare som kan fortsätta att garantera och 
vidareutveckla svensk klubb- och landslagsfotboll. En framgångsrik utveckling av egna talanger kommer dessutom 
att ge svensk elitfotboll betydande inkomstmöjligheter via transfers till utlandet. Dessa inkomster kan sedan 
återinvesteras i svensk fotboll. 

Nödvändigheten av väl fungerande elitföreningar kan inte nog understrykas. Inom föreningen Svensk Elitfotboll 
(SEF) diskuterades hur man på bästa sätt kan ge medlemsföreningarna så bra förutsättningar som möjligt och man 
enades om att gör en studie för att kartlägga hur situationen ser ut idag. 

Inom Europeisk klubbfotboll har de svenska klubbarna förlorat i UEFA:s ranking vilket dels har inneburit att 
Sverige fått färre platser i de internationella cuperna, dels att klubbarna fått allt svårare väg att kvalificera sig 
genom att man måste spela fler kvalmatcher för att nå de viktiga gruppspelsomgångarna. 
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Sett mot denna bakgrund framfördes önskemål om att studien även skulle innefatta någon form av internationella 
jämförelser och läggas upp på ett sådant sätt att jämförelser mellan klubbar skulle vara möjlig. 

Independent Sport Associates SARL (ISA) fick i uppdrag att föreslå hur en sådan studie skulle kunna läggas upp 
och sedermera även uppdraget att leda och samordna projektet. 

Vid tidpunkten för dessa diskussioner, hösten 2007, deltog ISA i liknande resonemang med föreningen för norsk 
elitfotboll, Norsk Toppfotball (NTF). 

ISA kände till att det i slutet av 1990-talet presenterats en benchmark-studie i Nederländerna som dels jämförde 
de holländska toppklubbarna inom landet, dels jämförde dem med vissa internationella klubbar. Den första 
studien redovisades där 1997 och det visade sig att den holländska ligan, Eredivisie, hade fortsatt med 
undersökningarna in på 2000-talet. 

Den modell som utvecklats för Eredivisie har sedan utnyttjats även av UEFA för att göra jämförande studier 
mellan medlemsförbunden. 

Mot denna bakgrund föreslog ISA såväl SEF som NTF att genomföra en benchmarking-studie baserad på den 
holländska modellen för att sedermera kunna utveckla en  modell för jämförande studier mellan olika ligor i 
Europa. Eredivisie har också meddelat att de är villiga att medverka i framtida jämförande studier vilket redan från 
början skulle ge möjligheter till internationella jämförelser. 

SEF och NTF  beslutade att följa förslaget från ISA och startade ett gemensamt projekt . 

Syftet med studien är att identifiera de mest betydande faktorerna bakom en framgångsrik klubbs sportsliga och 
ekonomiska resultat, vi kallar dem kritiska succéfaktorer (Critical Success Factors (CSF)) 

Tidplanen skissades enligt följande: 

1/ Fasställande av upplägg och organisation av partners Augusti – November 2007 

2/ Datainsamling   November 2007 – Februari 2008 

3/ Databearbetning och framställande av rapporter Mars 2008 – Maj 2008 

Tidplanen har haft en viss förskjutning, särskilt beroende på att vissa svårigheter i datainsamlingen men också att 
uppdragsgivarna velat ha rapporterna senare. Slutrapporterna lämnas efter sereiernas slut 2008. Den svenska 
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rapporten har redovisats muntligt i en första version  vid ett möte med de Allsvenska föreningarna i Åhus i maj 
2008 och detta dokument utgör slutrapporten för den svenska studien. 

D e s i g n / M e t o d  
I inledningen har vi nämnt att vi valt att ansluta oss till en redan beprövad design och metod, nämligen den som 
utarbetats inom holländska fotbollförbundet för klubbarna i Eredivisie. Fördelen med detta är att vi kan dra nytta 
av de holländska erfarenheterna och att det underlättar framtida jämförelser med de holländska klubbarna. Vi kan 
genom denna konstruktion även komma snabbare fram till en slutrapport. 

En nackdel med detta förfaringssätt kan vara att vi genom att välja en redan fasställd modell också får resultat som 
passar in i modellen och inte tar tillräcklig hänsyn till oprövade infallsvinklar. Vi hoppas råda bot på detta genom 
att ställa materialet till förfogande för akademisk forskning men här får vi vänta på rapporterna tills materialet 
hunnit analyseras inom berörda institutioner. 

ISA har ambitionen att erbjuda ytterligare ligor i Europa en motsvarande analys och, om ligorna så vill, 
benchmarking mellan olika europeiska ligor och klubbar. 

För själva analysarbetet har vi engagerat det holländska konsultbolag som gjort de senaste analyserna för 
Eredivisie, Hypercube SA.  

Modellen bygger på att data samlas in på tre nivåer, individuell klubb, respektive land och Europa. Vissa data 
hämtas från offentliga källor som SCB mfl och andra från fotbollsfamiljen, t ex UEFA och respektive förbunds 
klubblicenssystem. 

Även om vi byggt modellen efter den holländska förebilden så har de kriterier som utgör grundstommen i 
datauppsättningen anpassats till förutsättningarna i respektive land, dock med ambitionen att behålla dem på en 
sådan nivå att framtida internationell benchmarking blir möjlig. 

Analysmodellen bygger på att tre typer av data samlas in.  

Data om klubbarnas omgivning eller miljö som de själva inte kan påverka, t ex uppgifter om landets befolkning, 
mediamarknad etc. Vi kallar dessa parametrar ”Exogenous Parameters” . Dessa parametrar samlas in via offentliga 
källor. 

Den andra typen är sådana parametrar som klubbarna själva styr över genom sina egna beslut, t ex sin 
organisation, ungdomsverksamhet, marknadsaktiviteter etc. Vi kallar dessa parametrar ”Endogenous Parameters”. 
Dessa parametrar har samlats in hos respektive klubb. 

Den tredje typen är parametrar som utgör resultat av klubbarnas verksamhet och fotbollens standard i respektive 
land, t ex ekonomiska och sportsliga resultat, publiksnitt etc. Vi kallar dessa parametrar ”Result Parameters”. 
Dessa parametrar samlas in från offentliga källor och hos respektive klubb. 
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Alla parametrar definieras och sammanställs i ett formulär som är lika för alla klubbar. Vi kallar detta ”Factsheet”, 
se bilaga 1. Vissa variationer kan finnas från land till land. 

Antalet ”Exogenous Prameters” är 116, antalet ”Endogenous Prameters” 191 och antalet ”Result Parameters” 66. 
Dessa parametrar har samlats in från 17 svenska klubbar för åren 2002  och 2007. 

Det är ett mycket omfattande datamaterial som skulle samlas in och i projektet beslutade vi oss för att engagera ett 
universitet i respektive land för att utföra datainsamlingen. I utbyte mot detta omfattande arbete har repektive 
universitet fått klubbarnas och SEF:s tillstånd att använda datameterialet för forskningsändamål. Förutsättningen 
för denna forskning är att materialet avidentifieras så att enskilda klubar inte kan utpekas och att det inte får 
användas i konsultuppdrag. Vår förhoppning är att detta omfattande material skall uppmuntra till ny forskning om 
fotbollens utveckling och att vi så småningom skall få ny intressant kunskap den vägen som kan leda till nya 
framsteg för den professionella fotbollen i respektive land. 

För den svenska studien har datamaterialet samlats in genom Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet och för den norska genom Högskolan i Molde. 

Ansvarig från Föetagsekonomiska institutionen har varit professor Sten Söderman som till sin hjälp har haft Anna 
Fyrberg, jämte tre masterstudenter. Ansvarig från Högskolan i Molde har varit professor Hallgeir Gammellsaeter. 

Det faktum att all data har samlats in och koordinerats genom universitetens försorg och validerats inom 
respektive grupp ger oss goda förhoppningar om att alla klubbar bedömts efter samma måttstock och att vi har 
hög kvalitet i insamlad data. Varje klubb har besökts individuellt och i tillägg har de ombetts kompletera vissa 
data. Denna omfattande datainsamling hade inte varit möjlig att utföra på så kort tid och med sådan kvalitet om vi 
inte fått hjälp av universiteten. Vi vill här också passa på att tacka alla klubbar för deras aktiva medverkan och vi är 
medvetna om att viss data var svår att få fram. 

En reflektion kan vara på sin plats att göra redan här, nämligen att de klubbar som har relativt nyanställd personal 
har haft särskilt svårt att få fram historiskt material. Det är uppenbart att det är viktigt för klubbarna att se till att 
när man får ett skifte i ledarstaben måste man bevaka att kunskap överförs till de nya annars löper man risk att dels 
tappa en del av sin historia, dels förlora en del av den effektivitet man kan få genom att ”komma ihåg” hur man 
tidigare hanterat olika situationer. 

Analysen tar sin utgångspunkt i de omgivande faktorer (Exogenous) som sätter förutsättningarna för en klubb att 
driva sin verksamhet. Vi utgår från att t.ex. antal invånare i landet och i klubbens närområde påverkar klubbens 
verksamhet liksom att omgivningens ekonomiska styrka påverkar föreningens möjlighet att generera intäkter samt 
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att de sätt som amatör- och ungdomsverksamheten drivs i landet påverkar klubbens möjligheter att få fram 
talanger. 

Varje förening kan sedan genom egna åtgärder och beslut  (Endogenous)påverka hur man bäst skall ta tillvara de 
förutsättningar som omgivningen erbjuder. 

Konsekvenserna av föreningens egen aktivitet kan sedan avläsas i sportsliga och ekonomiska resultat (Resultat) 

Detta finns grafiskt återgivet i modellen nedan. Den data som har samlats in är organiserad i enlighet med 
uppbyggnaden av denna analysmodell. 

 

 

Syftet med studien är att försöka identifiera de faktorer som kännetecknar en famgångsrik klubb och genom att 
jämföra olika klubbar med varandra få en förståelse för hur de olika faktorerna samverkar och om man kan bli 
framgångsrik genom att förstärka olika faktorer. 

Med framgångsrik  menar vi, i denna studie, idrottslig framgång eftersom det var så den ursprungliga uppgiften 
formulerades. 

Genom att jämföra olika klubbar med varandra kan vi också identifiera hur respektive klubb lyckas i förhållande 
till andra jämförbara klubbar. Det är detta vi kallar ”Benchmarking”.  

I denna slutrapport redovisas klubbarna i tre grupperingar och inte individuellt eftersom en av förutsättningarna 
för studien var att ingen enskild klubb skulle kunna identifieras med avseende på enskilda faktorer. Däremot får 
varje enskild klubb en grafisk rapport som visar dess individuella läge i förhållande till sin benchmark-grupp och 
kan med den som grund identifiera de områden som kan förbättras inom den egna klubben för att nå upp till andra 
klubbars nivå inom respektive område. 

Anlysen baseras på kvantitativ data. Exogenous faktorer anges t.ex. i form av antal invånare, köpkraft etc. 
Resultatfaktorer anges i form av placering i tabell, ekonomisk vinst etc. Endogenous faktorer är insamlade vid de 
olika intervjuerna och innehåller en värdering av varje faktor. Varje faktor värderas efter en femgradig skala 1 – 5, 
där 5 är bästa värde. Denna skala är den samma för alla intervjuer i såväl Sverige som Norge. 

Själva analysen utgår från Resultat faktorerna och söker de faktorer som har en hög korrelation med bra resultat 
för att på det sättet kunna identifiera de faktorer som har starkt inflytande på klubbens framgång. Vi kallar dem 
succé-faktorer. 
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Det är viktigt att framhålla att hög korrelation mellan enskilda faktorer och resultat verkar i båda riktningar, dvs 
att det kan lika gärna vara så att en klubb som har ekonomiska resurser väljer att satsa på en viss faktor som en 
mindre bemedlad klubb inte har råd till och därför kan alltså de ekonomiska resurserna lyfta fram en viss faktor. 
Detta innebär att varje resultat naturligtvis måste analyseras noggrannt så att man verkligen drar korrekta 
slutsatser. Denna diskussion återkommer i resultatavsnittet. 

Själva analysen bygger på varje enskild klubbenkät inkluderande alla klubbspecifika och övergripande faktorer. 
Datasetet innehåller 17 observationer (antalet medverkande klubbar) för varje faktor för åren 2002 och 2007. 
Detta ger 34 observationer per faktor. 

Genom att använda en metod kallad ”multivariate regression analysis” identifieras de kritiska succéfaktorer (CSF) 
som har haft en signifikant inverkan på de individuella klubbarnas sportsliga och ekonomiska prestationer. De CSF 
som identifieras i metoden är de som skiljer ut sig med avseende på uppnådda resultat, vi kallar dem 
diskriminerande faktorer. Tanken är att vi på detta sätt kan identifiera de faktorer där åtgärder från klubbarnas 
sida kan ge störst och snabbast positiv effekt. Det är så vi har uppfattat vårt uppdrag. 

Det kommer därför att finnas CSF som vi säkert alla är överens om har postiv effekt för t ex den sportsliga 
kvaliteten men som inte kommer att redovisas. Ett sådant exempel är kvaliteten och utbildningen på A-lagets 
tränare. Eftersom fotbollen i hela Europa har infört en klubblicens som reglerar minimikrav på en A-lagstränares 
utbildning i professionell fotboll och eftersom vi definierat kvaliteten i enlighet med dessa krav kommer A-
lagstränarens kvalitet inte att skilja ut sig mellan klubbarna och därför inte redovisas i rapporten. 

Detta innebär alltså att det finns faktorer som har stor betydelse för klubbarnas sportsliga och ekonomiska resultat 
men inte är identifierade som kritiska och diskriminerande och därför inte med i rapporten. 

P r e s e n t a t i o n  a v  d a t a  
Resultaten presenteras i grafisk form med skriftliga kommentarer kring våra tolkningar. Var och en kan sedan göra 
sina egna tolkningar av materialet. Den del av rapporten som utgörs av föreningarnas individuella del har inga 
kommentarer från vår sida men presentationen följer samma mönster som beskrivs här. 

Viss data presenteras i pajdigram där varje pajs andel eller vikt anges i fuguren. 

Annan data presenteras i stapeldiagram där varje stapels vänstra kant anger minivärdet för respektive benchmark, 
den högra kanten anger maximivärdet och medelvärdet ligger där gränsen mellan färgerna går. 

Stapeldiagrammen redovisas på en femgradig skala som motsvarar den skala intervjuarna använt för bedömning av 
respektive faktor vilket innebär att själva stapelns placering anger respektive faktors eller domäns relativa position. 
Det innebär att ju längre till vänster man är på skalan, desto sämre position har man i förhållande till det 
förväntade toppvärdet och vise versa. 

För de individuella föreningarnas rapport anges föreningens position i förhållande till respektive stapel och var och 
en kan därmed göra sina tolkningar av positionen i förhållande till sitt eget benchmark och den totala skalan. 

Se förklaringarna nedan. 
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R e s u l t a t  
Vi har redan i inledningen visat att Svenska klubbar har förlorat position i UEFA:s klubbranking under senare år. 
Däremot har landslagets koefficient bibehållits eller förbättrats under den senaste 10-årsperioden. Detta kan till 
sor del förklaras av att svenska spelare finns representerade i flera av de stora europeiska ligorna där de får spela 
mot bättre motstånd och utvecklas positivt som spelare. Men det visar också att Sverige kan fostra bra 
fotbollsspelare som  håller i den internationella konkurrensen. Även om det är svårt för ett litet land som Sverige 
att generera resurser tillräckliga för att behålla bra spelare i Sverige och de svenska klubbarna så borde vi kunna 
prestera bättre. Om vi jämför Sveriges ekonomiska styrka och invånarantal med andra europeiska länder är det 
enbart  i fråga om invånarantal vi har en så låg position att den motsvarar klubbkoefficienten. I förhållande till den 
ekonomiska styrkan ligger landslagskoefficienten närmre och det borde vara en målsättning för klubbarna att nå en 
likvärdig nivå. 
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Country 2008 2008 Country 2008 Country 2008 Country 2008 Country 2008 Country 2008
1 Germany 37.829 Spain 73.016 Russia 141,41 M Germany 3.184.131 M Germany 2.738.369 M Luxembourg 104.204 Luxembourg 88.440
2 France 36.010 England 70.624 Germany 82,12 M France 2.512.689 M France 2.109.797 M Liechtenstein 80.208 Liechtenstein 59.888
3 Italy 35.826 Italy 58.910 Turkey 74,52 M England 2.364.961 M Russia 2.031.705 M Norway 77.941 Republic of Ireland 49.943
4 Portugal 35.788 France 52.382 France 63,69 M Italy 2.075.928 M England 1.949.426 M Republic of Ireland 61.905 Norway 47.270
5 Czech Republic 34.897 Germany 46.007 Italy 58,55 M Spain 1.454.353 M Italy 1.915.597 M Iceland 57.964 Iceland 42.736
6 England 34.545 Russia 40.750 England 51,27 M Russia 1.344.538 M Spain 1.341.623 M Denmark 57.959 Andorra 41.429
7 Netherlands 34.489 Romania 40.599 Ukraine 46,08 M Netherlands 759.491 M Turkey 758.383 M Switzerland 54.376 Switzerland 40.179
8 Greece 33.082 Portugal 38.927 Spain 45,57 M Turkey 455.538 M Poland 642.327 M Andorra 49.715 Denmark 39.530
9 Croatia 33.081 Netherlands 37.546 Poland 37,96 M Sweden 442.788 M Netherlands 628.304 M Sweden 48.287 Austria 39.002

10 Sweden 33.013 Turkey 30.975 Romania 21,49 M Belgium 441.115 M Ukraine 394.814 M England 46.126 England 38.021
11 Spain 32.912 Scotland 30.875 Netherlands 16,70 M Switzerland 397.490 M Belgium 394.503 M Northern Ireland 46.126 Scotland 38.021
12 Romania 32.359 Ukraine 30.100 Kazakhstan 15,14 M Poland 390.679 M Sweden 339.977 M Scotland 46.126 Wales 38.021
13 Poland 30.206 Belgium 26.200 Greece 11,19 M Greece 367.052 M Austria 323.327 M Wales 46.126 Northern Ireland 38.021
14 Russia 29.989 Greece 25.831 Belgium 10,71 M Norway 365.775 M Greece 321.298 M Netherlands 45.468 Finland 37.854
15 Switzerland 29.436 Czech Republic 25.750 Portugal 10,58 M Austria 364.580 M Switzerland 293.708 M Finland 44.612 Netherlands 37.614
16 Turkey 29.323 Switzerland 24.225 Czech Republic 10,25 M Denmark 316.164 M Czech Republic 268.870 M Austria 43.978 Sweden 37.075
17 Denmark 28.299 Bulgaria 23.166 Hungary 10,04 M Republic of Ireland 266.997 M Portugal 257.818 M Belgium 41.195 Belgium 36.842
18 Scotland 27.611 Norway 22.425 Belarus 9,59 M Scotland 238.388 M Romania 247.411 M San Marino 40.303 Germany 33.346
19 Ukraine 27.529 Denmark 20.450 Sweden 9,17 M Finland 235.106 M Israel 237.399 M France 39.449 France 33.124
20 Norway 27.507 Austria 17.700 Azerbaijan 8,62 M Portugal 222.401 M Norway 221.839 M Germany 38.774 Israel 33.073
21 Bulgaria 27.217 Serbia 16.750 Austria 8,29 M Romania 184.456 M Hungary 220.193 M Faroe Islands 38.099 Italy 32.717
22 Serbia 27.055 Israel 15.750 Bulgaria 7,55 M Czech Republic 172.504 M Denmark 215.637 M Italy 35.456 Cyprus 32.628
23 Israel 26.291 Sweden 13.691 Serbia 7,53 M Israel 158.397 M Republic of Ireland 215.403 M Greece 32.790 San Marino 31.362
24 Republic of Ireland 25.406 Slovakia 12.332 Switzerland 7,31 M Wales 138.176 M Finland 199.491 M Spain 31.918 Spain 29.444
25 Slovakia 24.969 Poland 12.041 Israel 7,18 M Ukraine 137.667 M Scotland 196.502 M Cyprus 27.563 Greece 28.703
26 Finland 24.522 Hungary 11.999 Denmark 5,46 M Hungary 131.546 M Kazakhstan 169.334 M Israel 22.067 Faroe Islands 26.795
27 Bosnia-Herzegovina 24.370 Croatia 11.624 Slovakia 5,41 M Kazakhstan 108.171 M Wales 113.898 M Slovenia 21.836 Slovenia 26.758
28 Belgium 23.823 Cyprus 10.082 Finland 5,27 M Northern Ireland 81.138 M Slovakia 111.753 M Portugal 21.019 Czech Republic 26.236
29 Austria 23.763 Slovenia 9.915 Scotland 5,17 M Slovakia 78.303 M Belarus 97.077 M Czech Republic 16.833 Portugal 24.366
30 Hungary 23.134 Finland 9.623 Norway 4,69 M Croatia 51.159 M Bulgaria 87.816 M Estonia 16.374 Estonia 22.004
31 Latvia 22.408 Latvia 8.831 Croatia 4,44 M Luxembourg 48.976 M Azerbaijan 82.999 M Malta 16.203 Hungary 21.943
32 Slovenia 22.015 Bosnia-Herzegovina 8.498 Georgia 4,34 M Slovenia 43.955 M Croatia 72.708 M Slovakia 14.471 Malta 21.744
33 Wales 21.421 Lithuania 7.999 Republic of Ireland 4,31 M Azerbaijan 40.229 M Northern Ireland 66.882 M Hungary 13.109 Slovakia 20.653
34 Northern Ireland 21.111 Moldova 7.499 Bosnia-Herzegovina 4,01 M Lithuania 39.172 M Lithuania 64.462 M Latvia 12.205 Latvia 18.972
35 Albania 20.698 Ireland 7.332 Lithuania 3,60 M Bulgaria 39.155 M Serbia 58.170 M Croatia 11.517 Lithuania 17.891
36 Lithuania 20.463 F.Y.R. Macedonia 6.331 Armenia 3,55 M Serbia 38.516 M Slovenia 53.864 M Lithuania 10.872 Poland 16.921
37 Cyprus 19.127 Iceland 5.999 Moldova 3,39 M Belarus 37.323 M Latvia 43.199 M Poland 10.292 Croatia 16.368
38 Estonia 19.048 Georgia 5.831 Albania 3,18 M Latvia 27.790 M Luxembourg 41.567 M Russia 9.508 Russia 14.368
39 F.Y.R. Macedonia 18.846 Liechtenstein 5.500 Wales 3,00 M Estonia 21.925 M Bosnia-Herzegovina 39.470 M Romania 8.584 Bulgaria 11.630
40 Georgia 18.666 Belarus 5.332 Latvia 2,28 M Cyprus 21.279 M Estonia 29.464 M Kazakhstan 7.147 Romania 11.513
41 Iceland 17.662 Estonia 4.332 F.Y.R. Macedonia 2,06 M Iceland 17.795 M Cyprus 25.189 M Turkey 6.113 Kazakhstan 11.188
42 Armenia 17.498 Azerbaijan 3.832 Slovenia 2,01 M Bosnia-Herzegovina 14.225 M Albania 21.011 M Bulgaria 5.185 Turkey 10.177
43 Belarus 17.467 Albania 3.666 Kosovo 2,01 M Albania 11.131 M Armenia 19.300 M Serbia 5.114 Belarus 10.121
44 Moldova 16.658 Armenia 3.665 Northern Ireland 1,76 M Georgia 10.520 M Georgia 18.301 M Azerbaijan 4.667 Bosnia-Herzegovina 9.836
45 Liechtenstein 15.307 Kazakhstan 2.582 Estonia 1,34 M Armenia 8.579 M F.Y.R. Macedonia 17.808 M Belarus 3.891 Azerbaijan 9.630
46 Azerbaijan 13.955 Northern Ireland 2.332 Cyprus ,77 M F.Y.R. Macedonia 7.548 M Iceland 13.120 M F.Y.R. Macedonia 3.673 F.Y.R. Macedonia 8.666
47 Malta 13.274 Wales 2.331 Montenegro ,69 M Malta 6.530 M Moldova 10.743 M Bosnia-Herzegovina 3.545 Ukraine 8.567
48 Kazakhstan 13.102 Faroe Islands 1.832 Luxembourg ,47 M Moldova 3.945 M Malta 8.763 M Albania 3.498 Serbia 7.724
49 Andorra 11.376 Luxembourg 1.498 Malta ,40 M Andorra 3.600 M Montenegro 4.234 M Ukraine 2.987 Albania 6.603
50 Luxembourg 10.823 Malta 832 Iceland ,31 M Liechtenstein 2.767 M Kosovo 4.051 M Georgia 2.425 Armenia 5.438
51 Faroe Islands 10.396 Andorra 500 Andorra ,07 M Kosovo 2.682 M Andorra 3.000 M Armenia 2.417 Georgia 4.218
52 San Marino 9.591 Montenegro 500 Faroe Islands ,05 M Faroe Islands 1.820 M Liechtenstein 2.066 M Kosovo 1.333 Moldova 3.173
53 Montenegro 0 San Marino 0 Liechtenstein ,03 M San Marino 1.208 M Faroe Islands 1.280 M Moldova 1.165 Kosovo 2.014
54 Kosovo 0 0 San Marino ,03 M Montenegro 1.856 M San Marino 940 M Montenegro 2.698 Montenegro 6.152

GDP purchasing power parity GDP currency exchange rate GDP purchasing power parityNational Team Coefficient UEFA Country Coefficient Inhabitants GDP currency exchange rate

 

Vi har gått igenom de senaste tre årens sportsliga resultat för att rangordna de 17 klubbar som ingått i studien, vi 
kallar det svensk professionell fotbolls DNA 
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Olika undersökningar har över åren visat att det finns ett starkt samband mellan ekonomiska resurser och sportslig 
kvalitet i professionell fotboll. Sambandet mellan en klubbs omsättning och sportslig kvalitet är logaritmisk. Det 
innebär t ex att varje ökning av omsättningen med viss andel sannolikt kommer att leda till en förbättrad sportslig 
prestation men till en mindre förbättring än ökningen i omsättningen. Av detta följer också att en ökning av 
omsättningen i en klubb med lägre total omsättning kommer att ha större effekt än samma faktiska ökning i en 
klubb med större total omsättning. 

I Sverige är korrelationen mellan omsättning och sportsliga resultat 85,9%. I Nederländerna är motsvarande siffra 
85,4% och i Norge något lägre, nämligen 79,4%. 

Både den ekonomiska styrkan och de sportsliga resultaten samverkar alltså i mycket hög grad och vi kan på goda 
grunder säga att en varaktig hög sportslig kvalitet kräver goda ekonomiska resurser. Det finns ingen annan enskild 
faktor som har så stor inverkan på de sportsliga resultaten som ekonomin. 

Baserad på denna korrelation är det möjligt att göra en jämförelse mellan den faktiska sportsliga kvaliteten hos en 
viss klubb med den förväntade sportsliga kvaliteten med utgångspunkt från klubbens omsättning. 

 

Vi kan alltså här konstatera att klubbar både underpresterar och överpresterar sportsligt i förhållande till sin 
ekonomiska omslutning. Den här typen av information blir naturligtvis ännu intressantare om man kan följa 
utvecklingen under flera år och göra någon slags beskrivning av trender. 

Vi har valt att använd den här typen av information för att dela in föreningarna i grupper som har jämförbara 
förutsättningar, det vi kallar benchmarks. Se exemplen nedan. 
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Den fortsatta resultatredovisningen bygger på denna uppdelning och eftersom vi framför allt ser på organisatoriska 
och adminsitrativa faktorer har vi valt att använda den ekonomiska omsättningen som indelningsgrund. Med tanke 
på att korrelationen mellan omsättning och sportsliga resultat är så hög skulle det sannolikt inte medföra några 
dramatiska förändringar i analysen om vi valt sportslig kvalitet som grund. 

Vi får då följande indelning av klubbarna. 
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Det innebär att när man tolkar resultaten skall det ses mot bakgrund av denna indelning. 

Vi har delat in intäkterna i en klubb i tre huvudområden; TV och media, Publikintäkter och Kommersiella 
intäkter. Deras fördelning inom de olika benchmarken framgår av figuren nedan. 

 

 

Man ser alltså att TV och mediaintäkterna har störst relativ betydelse för Benchmark C och minst för A. Detta 
tyder på att man i Sverige har en fördelningsprincip som är relativt ”platt” och i mindre grad bygger på sportslig 
eller ekonomisk framgång. Effekten är sannolikt mer inkomstutjämnande mellan klubbarna jämfört med 
situationen i många andra europeiska ligor. Här finns heller ingen hänsyn tagen till om någon andel fördelas till 
lägre divisioner. 

Det framgår även tydligt att de mest framgångsrika klubbarna har större andel publikintäkter emedan de 
kommersiella intäkterna verkar vara mer likvärdigt fördelade. 

Det är emellertid inte enbart fördelningen mellan klubbarna i en och samma liga som är avgörande för 
internationell framgång utan kanske i ännu större utsträckningdet totala värdet av rättigheterna och omsättningen. 
En jämförelse med Norge och Nederländer ger nedanstående resultat. 
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Svensk elitfotboll har lägst omsättning av de tre och då skall vi hålla i minnet att Sverige har nästan dubbelt så stor 
befolkning som Norge och Nederländerna nästan dubbelt så stor som Sverige. Fördelningen av intäktsslagen är 
någorlunda jämförbar med någon övervikt för de relativa publikintäkterna i Sverige. Det är kanske så att det 
mångåriga arbetet med att locka publik till de Allsvenska matcherna burit resultat. Detta trots att Sverige har den 
klart sämsta anläggningsstandarden av de tre. 

Denna bild bör mana till eftertanke och diskussioner om åtgärder. Även om det finns variationer i 
förutsättningarna mellan de olika länderna är det svårt att förklara att vårt grannland med betydligt mindre 
befolkning kan generera en betydligt högre samlad intäkt. Det är också svårt att förklara varför Nederländerna, 
som visserligen har dubbelt så stor marknad som Sverige, kan generera nästa fem gånger så stor omsättning. 

Det finns skillnader mellan de olika länderna som inverkar på möjligheterna att generera intäkter men de förklarar 
inte de stora skillnaderna och de bör analyseras för att möjligen kunna bearbetas och förändras. Vår bestämda 
uppfattning är att en ökad ekonomisk omsättning är nödvändig om svensk elitfotboll skall förbättra sin 
internationella slagkraft. 

I vår analys har fyra områden utkristaliserats som mer betydelsefulla än andra, vi kallar dem domäner. Det är 
inom dessa domäner klubbarna sannolikt får högst och snabbast utväxling på insatta åtgärder. Bilden nedan visar 
situationen för hela Allsvenskan. Det förekommer naturligtvis stora variationer mellan individuella klubbar och 
det framgår längre fram i rapporten. 

Åtgärder för att förbättra förutsättningar kan och måste ske på olika nivåer samtidigt. Vissa åtgärder kan adresseras 
gemensamt i Svenska Fotbollförbundet, Riksidrotsförbundet och andra riksomfattande organ. Andra åtgärder kan 
vidtagas gemensamt inom SEF och merparten måste hanteras på klubbnivå. 

Den dominerande domänen där åtgärder snabbt kan få resultat är anläggning och säkerhet. Den får en vikt av hela 
40% i vår undersökning. Här pågår ju nu en betydande utveckling i Sverige. Norge ligger några år före oss i det 
här avseendet och de är angeläget att klubbarna nu lär av varandra, både inom och utanför landets gränser, så att 
de bästa erfarenheterna från olika projekt kan tas tillvara i den nu pågående processen. Här kan SEF spela en 
betydande roll. 

Organisationen kring A-lagsverksamheten, ungdomssidan samt marknad och kommunikation får vardera en vikt 
av ca 20%. 
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Vi kommer nu att gå igenom varje domän mer i detalj. Inför den här diskussionen vill vi påminna om det vi 
nämnde redan under Design och Metod, nämligen att sambanden mellan goda resultat och de enskilda faktorerna 
verkar i båda riktningar. Det innebär att en enskild faktor som identiferats kan mycket väl ha en betydande 
inverkan på resultatet men det kan också vara så att klubbar som har bra ekonomiska resurser väljer att investera i 
vissa faktorer som andra klubbar får prioritera bort av resursskäl och då framstår dessa utskilda (diskriminerande) i 
undersökningen. Varje faktor måste alltså bedömas utifrån sina egna meriter och det är viktigt att varje klubb gör 
denna analys innan man vidtager åtgärder. 

Inom domänen A-lag finns exempelvis uppenbara faktorer som vi tror att alla är överens om har en positiv 
inverkan på den sportsliga kvaliteten och därmed också på det ekonomiska resultatet men som inte redovisas här. 
En sådan faktor är kvaliteten och utbildningen på A-lagstränaren, se anmärkningen under Design och Metod. 

Det verkar som om de mest framgångsrika klubbarna satsar mer på specialiserade tränare än de som är mindre 
framgångsrika. Specialiserade målvaktstränare och mental tränare får i denna domän en så tung inverkan som 
51%. Här ser vi ett exempel på starka faktorer som mycket väl kan vara resultatet av det är de mest framgångsrika 
klubbarna som har råd att satsa på specialiserade tränare. Å andra sidan kan fler specialiserade tränare leda till 
bättre sportsliga resultat som i sin tur medför ökade intäkter. 

Scoutingorganisationen får en betydande position och vår uppfattning är att detta är en faktor som med relativt 
enkla medel och begränsade investeringar kan lyftas fram och förbättras betydligt i svensk professionell fotboll. 

Det verkar också som om en del av de framgångsrika klubbarna har mindre spelartrupper för A-laget vilket kan 
vara något att fundera över. 
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Det verkar också vara en fördel att rekrytera sportchefen inom den egna klubbens snarare än utifrån eftersom 
erfarenhet från flera klubbar inte har någon positiv korrelation med resultatet. 

Avsaknad av träningsmöjligheter som en positiv faktor är svårare att förklara men vi redovisar alla våra resultat av 
körningarna så att var ock en kan dra sina slutsatser. 

A-squad size, limited 
number of players

8%

Low number of previous 
clubs as Technical 

Director
16%

Specialist coach for 
keepers

36%

Mental coach
15%

Average scout position
16%

No indoor training pitch
8%

 

 

När det gäller ungdomsverksamheten sticker antalet ungdomsscouter ut som den mest betydande faktorn med 
29%. Scoutingorganisationen var även med som en betydande faktor inom domänen A-lag och borde därför tas 
upp som en angelägen fråga när det gäller att förbättra resultaten. 

Precis som för A-laget får kvalificerade och specialiserade tränare en betydande position med sammanlagt 24%. 

Det verkar vara så att de mest framgånsrika klubbarna har färre ungdomslag än övriga och detta bör leda till en 
diskussion om kvalitet i förhållande till mängd när det gäller klubbarna på elitnivå. 

Vikten av att ha en tydlig strategi för ungdomsverksamheten betonas genom att den får en vikt av 11%. 

Övriga noterade faktorer lämnar vi utan kommentar. 
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Up-to-date youth football 
strategy plan

11%

Limited number of youth 
teams
20%

Number of qualified youth 
coaches

15%
Number of specialist 

coaches for youth teams
9%

Number of youth scouts
29%

No indoor training 
pitch(es)

2%

No fitness room
5%

'Drop-out' care
3%

Less cooperation with 
amateurclubs

6%

 

 

Inom marknad och kommuniktion får faktorn modern och uppdaterad varumärkesstrategi högst vikt med 30%. 
Det visar på varumärkets betydelse för att generera intäkter och kanske också på utvecklingen mot en mer 
genomarbetad och mognare marknad där klubbarna betraktas som viktiga partners snarare än någon man sponsrar 
med hjärtat. Det antyder att klubbarna måste vårda och utveckla sina varumärken som traditionellt är starka i sin 
omgivning och säkert kan få ännu större betydelse i framtiden om de hanteras klokt. 

De mest framgångsrika klubbarna verkar också ha fler sponsorer, fler medlemmar i sina ”företagsklubbar” och 
bättre utrymmen för ”hospitality”. 

Ett förvånande resultat är att de mest framgångsrika klubbarna verkar ha de lägsta priserna på reklamskyltar. Detta 
kräver en särskild analys men kan mycket väl bero på att skyltarna ingår i mer komplexa paket och därför får ett 
lägre styckepris än hos de föreningar där skylten i princip är det sponsorn får. 

Ett anmärkningsvärt och betydelsefullt resultat är att faktorerna kommunikationsplan och frekvent tryckt 
kommunikation får en så betydande tyngd som 25%. Här finns stora insatser och vinster att göra. Vår erfarenhet 
är att den svåraste frågan för många klubbar är att gå från att serva sportjournalister till att verkligen kommunicera 
med omvärlden och det gäller då både till partners, fans och andra grupper. De nya medierna som nu växer fram 
kan utgöra en viktig resurs i detta avseende men kräver att klubbarna organiserar sin informationsverksamhet efter 
dagens förutsättningar. 
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Up-to-date brand strategy
30%

Number of general 
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Business club members
11%
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panel advertising price
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surface

6%

Communication plan
12%

Frequency print
13%

 

 

Den enskilt mest betydande domänen som identifierats i studien är den som handlar om arenor, bekvämlighet och 
säkerhet. Den har en vikt av hela 40% och är således det område som skulle ge bäst utväxling av vidtagna 
åtgärder. 

Inom domänen får de faktorer som är direkt relaterade till själva arenan en tyngd av 74% vilket visar att åtgärder 
för att förbättra arenan och bekvämligheten kommer att ge omedelbara positiva resultat. De mest framgångsrika 
föreningarna har t ex redan de högsta biljettpriserna men sett ur en internationell synvikel är de mycket låga. 
Detta har naturligtvis samband med den dåliga standarden på de nuvarande svenska arenorna men det är viktigt att 
beakta detta när nya arenor nu färdigställs. Att öka publiksnittet och erbjuda förbättrad service till sin publik i 
form av bekvämlighet, underhållning, förtäring mm är sannolikt det snabbaste och mest effektiva sättet att öka 
intäkterna i svensk elitfotboll. 

Till detta kommer så säkerheten kring elitfotbollen som får en vikt av 26%. I hela Europa går fotbollen mot en 
utveckling där underhålling för  hela familjen och sport kan kombineras på ett mycket attraktivt sätt. VM i 
Tyskland och nu senast EM i Schweiz och Österrike är kanske de tydligaste exemplen på detta. Även finalen i 
Champions League i Moskva med två engelska lag fungerade utmärkt i detta avseende. 

Om denna utveckling skall kunna fortsätta och förstärkas är en förbättrad säkerhet kring arrangemangen en 
förutsättning. Sett från ett internationellt perspektiv är den svenska debatten inom det här området ibland 
förvånande och det som är särskilt anmärkningsvärt är en del av de diskussioner som förekommer inom svensk 
elitfotboll. Det fordras krafttag och samordning i den här frågan och det är inte enbart en fråga om ny lagstiftning 
även om det är väsentligt. Det handlar också i stor utsträckning om de enskilda föreningarnas handlande. En 
destruktiv intern debatt leder inte frågan framåt. 
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Steward training
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Utöver den här anlysen av succéfaktorer har vi dessutom tagit fram de faktorer som fått ett genomsnittligt betyg 
(score) av minst 4 eller under 2 på den femgradiga skalan, se bilagorna 2 och 3. Detta för att identifiera de om 
råden som klubbarna i Allsvenskan är bäst respektive sämst på. Samtliga grafer framgår av bilagorna och kan med 
fördel granskas individuellt i varje klubb. Här redovisas endast några resultat. 

Av de faktorer som nått upp till betyget fyra är det lovande att konstatera att såväl klubbarnas övergripande 
strategiska planer som planerna för ungdomsverksamheten ligger väl till. Förhoppningen är nu att 
implementeringen kan ta fart. 

Av de faktorer som har ett genomsnittsbetyg under 2 vill vi föra fram följande exempel som kräver åtgärder i 
klubbarna. 

Antalet medlemmer i de flesta klubbarna är lågt och borde med enkla medel och ändmålsenliga rutiner kunna öka 
betydligt. Medlemmarna utgör en stabil grund för framtida intäkter. 

Brister i scoutingorganisationen framgår här både för senior- och ungdomsverksamheten. 

De flesta arenornas ålder slår också igenom som en besvärande faktor.  

Personalens utbildningsnivå har ett mycket lågt betyg. Det beror förmodligen på att många är rekryterade med 
koppling till föreningen som en mer betydelsefull merit än fackkunskap inom olika områden. En sådan 
rekryteringspolitik får sannolikt ses över om föreningarna skall bli mer professionella, särskilt inom marknad och 
kommunikation. 

Vi visar här ett exempel för området kommunikation där betygen på flera faktorer är mycket låga och som visar 
att klubbarna har mycket att göra inom det här området. Ett område som har stor betydelse för framtida intäkter. 
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De föjande figurerna visar de fyra domäner som i studien är identifierade som de viktigaste fördelade per 
benchmark. I jämförelse med de generella resultaten ovan kan man se att vikten av de olika domänerna skiljer sig 
från benchmark till benchmark. 

De efterföljande stapeldiagrammen visar domänens position på den femgradiga utvärderingsskalan och anger också 
lägsta och högsta uppnådda poäng samt medelvärdet för respektive benchmark. Här är det viktigt att påpeka att 
stapelns placering på skalan representerar värderingen av klubbarnas kvalitet inom respektive domän. Man kan 
konstatera att benchmark grupp A generellt sett har högre poäng än grupperna B och C vilket innebär att de 
senare grupperna har ännu större förbättringspotential. Vi kan också konstatera att ingen grupp når den högsta 
möjliga poängen och att majoriteten av föreningarna inom de flesta domäner ligger under medelvärdet 2,5. 

Utöver denna redovisning per benchmark får respektive klubb ytterligare ett rapportblad som anger klubbens 
position för varje domän i förhållande till sin benchmark. Avståndet mellan klubbens position och respektive 
domäns högsta värde antyder vilket utrymme det kan finnas för klubben att förbättra just denna domän Med  
utgångspunkt från det insamlade materialet kan vi också framställa en rapport som visar varje klubbs position för 
respektive faktor men det är ett ganska omfattande arbete och får ske enligt särskild överenskommelse. 

Vi kan konstatera att klubbarna i benchmark A skulle få störst utväxling av att koncentrera sina 
förbättringsåtgärder inom domänerna Arena, bekvämlighet och säkerhet samt ungdomsverksamheten. 
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A-team
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Youth
25%

Marketing	&	
Communication

20%

Stadium,	safety	and	
Security

41%

 

Här kan vi se att värderingen av klubbarna ligger kring medelvärdet utom för organisationen kring A-laget samt 
att det särskilt inom ungdomssidan finns en stor spridning mellan föreningarna. 
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Youth	football	development

Marketing	&	Communication

Stadium,	Safety	&	Security

 

 

För benchmark B är också arena, bekvämlighet och säkerhet den domän som skulle ge bäst återbäring på insatta 
åtgärder. Till skillnad från grupp A skulle man här även få nästan lika god utväxling genom att satsa på marknds- 
och kommunikationsområdet. 
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För benchmark B kan vi konstatera att spridningen mellan klubbarna är ganska stor inom domänen marknad och 
kommunikation och att organisationen kring A-laget får väldigt låg värdering. 
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Inom benchmark C är uppenbarligen organisationen runt A-laget den domän som är i störst behov av renovering 
och också det område där åtgärder skulle få snabbast resultat. Arenafrågorna har dessutom hög prioritet, liksom 
för de andra två grupperna. 
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För domänen A-lag finns en stor spridning i denna grupp och endast när man analyserar de individuella 
föreningarna kan man kanske förklara denna. Det kan vara värt att notera att samtliga medelvärden i grupp C 
ligger under värdet 2,00. 
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Y t t e r l i g a r e  j ä m f ö r e l s e r  m e l l a n  N o r g e  o c h  S v e r i g e  
En del jämförande material har redovisats redan i de inledande avsnitten och här kommer ytterligare information 
från den jämförande analysen. Många av de bilder som hör till detta avsnitt är bakgrundsmaterial och flera är 
själförklarande så de redovisas utan kommentarer i Bilaga 4.  

I totala termer är Norge och Sverige små ekonomier men i förhållande till våra folkmängder går vi in på Europas 
Top 10 lista. Detta borde ju tala för att fotbollen skulle ha extra gynnsamma ekonomiska förhållanden i våra 
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länder men det visar väl också att marknadernas storlek har större betydelse för klubbarnas ekonomi än 
inkomsterna per invånare. 
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Vi har vägt samman de deltagande klubbarnas sportsliga resultat 2005, 2006 och 2007 för att få fram en kurva som 
vi kallar ”Competetive Balance” där vi jämför Norge och Sverige. Här ser vi att klubbarna i Norge har en mer 
balanserad fördelning än Sverige som verkar har större skillnader mellan topp och botten i serien, särskilt 
avvikande är klubbarna strax ovanför bottenskiktet. 
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Det är alltid intressant att jämföra föreningarnas ekonomi mellan olika länder. Vi har valt att jämföra den 
genomsnittliga omsättningen i ett antal ligor för att åskåliggöra de ekonomiska skillnaderna så att man kan sätta in 
de sportsliga resultaten och ambitionerna i ett korrekt perspektiv.  

I de kommande graferna har vi valt att jämföra Norge och Sverige med Nederländerna och de fem stora 
fotbollsnationerna i Europa. 

De norska klubbarna har en nästan dubbelt så hög genomsnittlig omsättning som de svenska trots att man bara har 
en hälften så stor befolkning och man står sig också bra i jämförelse med Nederländerna som har nästa fyra gånger 
så många invånare som Norge. 

Dock är det ju så att klubbarna i de fem stora nationerna har oädligt mycket större resurser än övriga. 
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Skillnaderna I omsättning mellan klubbarna i Norge är större än i Sverige och det förklaras huvudsakligen av 
Rosenborgs dominerande ekonomiska position. 
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Vi har en del intressanta uppgifter om publiktillströmningen i de olika länderna där Norge och Sverige ligger 
tämligen lika i faktiska tal men när man tar hänsyn till folkmängden leder Norge ligan, följt av Nederländerna och 
Sverige. Det får ju ändå anses som hyggliga tal i förhållande till de stora länderna. 

Här framgår det klart att anläggningsutvecklingen i Norge har haft en betydande effekt. 
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Ser man sedan på i vilken utsträckning man utnyttjar kapaciteten på arenorna blir effekterna av investeringarna i 
nya arenor i Norge ännu tydligare samtidigt som klubbarna i Sverige spelar på en del alltför omoderna och stora 
anläggningar. 
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Avslutningsvis vill vi visa en graf över den genomsnittliga biljettintäkten per åskådare 2007. 
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F ö r s l a g  t i l l  å t g ä r d e r  
Vi vill föreslå att SEF och klubbarna i Allsvenskan avsätter tid att bearbeta denna rapport genom att kritiskt 
granska och kommentera de resultat som här presenterats och begära förtydliganden där så önskas. 

Vi anser att åtgärder är nödvändiga för att förbättra svensk klubbfotbolls konkurrenskraft och vi tror också att det 
är möjligt att uppnå positiva resultat. 

Vi  är övertygade om att åtgärder fordras på tre nivåer samtidigt: 

Svenska Fotbollförbundet i form av övergripande frågor och policy. 

SEF i frågor som är elitinriktade och även initiativ till internationellt utbyte med t ex systerorganisationer i länder 
med liknande förutsättningar som Sverige. 

I varje förening i enlighet med de förutsättningar som gäller lokalt och det är här lejonparten av arbetet ligger. 

Vi kan rekommendera att koncentrera de förbättringsåtgärder man beslutar genomföra inom de fyra domäner 
som i rapporten definierats som kritiska eftersom vi tror att en sådan inriktning kommer att ge bästa resultat i 
förhållande till insatta resurser. Rapporten kan därmed utgöra ett underlag för de prioriteringar som blir 
nödvändiga. 

Eftersom vi gjort motsvarande studie i Norge kan vidare jämförelser göras med deras elitklubbar när den 
rapporten har nått en motsvarande nivå som denna. De ligger, på egen begäran, med någon förskjutning i 
förhållande till den svenska rapporten. 

En fråga som berördes redan under de förberedande diskussionerna var att organisera möten mellan klubbar över 
gränsen som befinner sig i motsvarande benchmark grupper för att skapa ett forum för utbyte av nya idéer. 

Vi vet dessutom att klubbarna i Norge ligger några år före de svenska när det gäller utvecklingen av nya arenor 
och de aktiviteter som kan skapas runt dessa. 

Svensk Elitfotboll och Norsk Toppfotball bör, enligt vår mening, verka för ett ökat utbyte av kunskap och idéer 
över gränsen. 

SEF skulle också kunna driva en sådan linje inom den europeiska intresseorganisationen EPFL så att ligor och deras 
föreningar som har likvärdiga förutsättnigar skulle kunna förbättra informationsutbyte sig emellan. 

 

F o r t s a t t a  s t u d i e r  o c h  a n a l y s e r  
 

Vi har redan nämt i rapporten att det med utgångspunkt från det stora datamaterialet är möjligt att genomföra 
mer detaljerade och fördjupade analyser. Sådana kan dels ske i gemensamma projekt eller på uppdrag från enskilda 
klubbar. Ett exempel är att redovisa samtliga kritiska faktorer, dvs mer detaljerat än på domännivå,  i 
stapeldiagram och för varje faktor ange den individuella klubbens position i förhållande till respektive benchmark. 
Materialet kan dock aldrig användas så att enskilda klubbar skulle kunna begära att t ex få en jämförelse med en 
annan enskild klubb med mindre än att båda klubbarna är överens och skriftligen godkänner detta förfaringssätt. 
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Vi har också nämnt i rapporten att vi har förhoppningar om att de båda universiteten som varit behjälpliga med 
datainsamlingen skall kunna utnyttja materialet för forskning som skall leda till ny kunskap som kan hjälpa oss att 
utveckla svensk klubbfotboll. 

ISA har för avsikt att erbjuda andra ligor en motsvarande analys upplagd efter samma modell. Om det finns ett 
sådant i ntresse kan vi skapa förutsättningar för internationell benchmarking under förutsättning att de berörda 
ligorna och deras medlemsklubbar vill detta. Vi har redan undersökningen i Norge under bearbetning och vi har 
motsvarande uppgifter från Nederländerna. Under hösten 2008 kommer vi att ta upp dessa diskussioner med de 
tre ligorna. 

Studier av den här typen får ett starkt ökat värde om de genomförs vid upprepade tillfällen eftersom man då kan 
följa förändringar över tiden och kanske upptäcka trender som kan vara till nytta för klubbarna. Dessutom kan 
man få en kontroll på om de åtgärder man beslutat införa verkligen får de önkvärda effekterna. I SEF:s fall skulle 
en sådan andra studie kunna göras om två till tre år. Eftersom man då bara samlar in aktuellt material kommer 
datansamlingen att vara betydligt enklare än vid detta tillfälle. 

 

B i l a g o r  
1/ Fact sheets 

2/Average scores of 4 and above 

3/ Average scores up to 2 and below 

4/Förteckning över deltagare i projektet 
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FACTSHEET NOR-SWE BENCHMARKING / CLUB

SWEDEN

ENVIRONMENT - EXOGENOUS PARAMETERS Availability of information of which years needs to be examined
LCO25-1-08See also Magic Triangle Scheme

Demographic market parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Inhabitants
Sex ratio
Ethnic diversity
Majority
Foreign born
Number of inhabitants younger than 5 years
Number of inhabitants between 5 and 24 years
Number of inhabitants between 15 and 19 years
Number of inhabitants between 25 and 39 years
Number of inhabitants between 40 and 64 years
Number of inhabitants between 65 and 79 years
Number of inhabitants 80 years and over

Social cultural market parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Average level of education
Number of households
Household size

Estimated value-in-kind of total hours made by volunteers in football
Estimated value-in-kind of total hours made by volunteers in professional football

Football landscape parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Number of clubs in top league
Number of clubs in second league
Total number of professional clubs
Total number of amateur clubs
Total number of all amateur and professional matches per week

Total number of registered professional players
Total number of registered amateur players
Total number of registered youth players
Total number of registered women players
Total number of registered futsal players

Economic market parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002
Meur Meur

GDP (purchasing power parity) x EUR1000
GDP (purchasing power parity) per capita
GDP (official exchange rate) x EUR1000
GDP (official exchange rate) per capita
Unemployment rate
Gross earnings
Distribution of income
Gini Index

Business parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Total number of businesses/companies
Total number of businesses/companies with capital of over ….
Total number of businesses/companies with more than 100 staff members

Media market parameters 2007 2006 2002 2007 2006 2002

TV households
TV households as % of all homes
Cable TV households
Cable TV households as % of TV homes
Satellite TV households
Premium TV subscribers
Cable plus Satellite as % of TV homes
Premium sports-channel subscribers
Multi-channel homes
Multi-channel homes as % of TV homes
Pay TV subscribers
Pay TV homes
Pay TV homes as % of TV homes
Analogue cable TV homes
Digital terrestrial decoders
Digital terrestial households
Pay-per-view buys
Number of national TV broadcasters
Number of local TV broadcasters
Number of TV broadcasters interested in sports
TV broadcaster competition on football

Total number of broadband internet (DSL) connections
Average broadband (DSL) speed

Number of mobile phones
Average mobile phone spending

Number of sports newspapers (daily of more than once a week)
Number of sports magazines (once a week or longer)
Number of football newspapers (daily of more than once a week)
Number of football magazines (once a week or longer)
Total advertising expenditure
Newspaper advertising expenditure
Magazines advertising expenditure
TV advertising expenditure
Radio advertising expenditure
Internet advertising expenditure
Average minutes viewed per day per adult
Number of commercial radio stations
Average minutes listening per day per adult
Adult population with internet access
Average minutes spent online per day (adults with internet access)

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region
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Government and law 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Political stability: number of governments since 1996
Left-wing governments since 1996 Period in years since 1996
Right-wing governments since 1996 Period in years since 1996

Relationship between FA and government 1=poor, 3=average, 5=good
Level of autonomy for FA and clubs regarding regulative power and financial matters 1=no autonomy, 3=partly, 5=full autonomy
Recognition of sports federations by the government 1=no recognition, 3=partly, 5=full recognition

Specific act applicable to sports 1=no, 3=partly, 5=yes
Specific act applicable to football 1=no, 3=partly, 5=yes

Stadium security regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Policing cost compensation by clubs regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Hooligan prosecution and sanctions regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Black market ticketing prosecution and sanctions regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes

Players & clubs: collective bargaining agreement (social dialogue) 1=no, 3=partly, 5=yes
Players' insurance regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Players' agents regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes

Central marketing for TV rights limitations by law 1=no, 3=partly, 5=yes
TV without frontiers directive 1=no, 3=partly, 5=yes
Intellectual property protection regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Sponsoring limitations by law 1=no, 3=partly, 5=yes
New access protection regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Advertising on alcohol and tobacco limitations by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Ambush marketing protection regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Betting and lottery regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes

Capitalisation rules regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes
Accounting and financial reporting rules regulated by law 1=no, 3=partly, 5=yes

Taxes and government financing/subsidies 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Standard VAT rate - high In %
Standard VAT rate - low In %
Reduced VAT rates for culture and entertainment (recreational and sporting services) In %
Average income tax level In %
Reduced income tax rates for culture and entertainment In %
Corporate tax In %
Reduced corporate tax rates for culture and entertainment In %

Stadium financing by national government
Stadium financing by local government
Subsidies of associations, leagues or clubs by national government
Subsidies of associations, leagues or clubs by local government
Subsidies to training centres for youth players by national government
Subsidies to training centres for youth players by local government

Country Club's service area/region

Country Club's service area/region
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FACTSHEET NOR-SWE BENCHMARKING / CLUB

ORGANISATION - ENDOGENOUS PARAMETERS
LCO25-1-08See also Magic Triangle Scheme

CLUB CLUB CLUB
Governance 2007 2006 2002

Up-to-date statutes
Strategy plan
Up-to-date Strategy plan
Code of Ethics

Cross-ownership of club

Board of club (incl. amateur section):
Board composition - average age
Board composition - percentage of women in board
Board composition - percentage of board members from outside football
Size of board
Number of changing board members
Number of changing club presidents
Executive president (working chair)
Number of board meetings

Board of club company (controlling money):
Board composition - average age
Board composition - percentage of women in board
Board composition - percentage of board members from outside football
Size of board
Number of changing board members
Number of changing board/club company presidents
Executive president (working chair)
Number of board meetings

Number of joint club and company board meetings
More governance and board parameters via Sten?

Total number of club members
Number of meetings with members
Number of members attending annual meeting

CLUB CLUB CLUB
Administration 2007 2006 2002

CEO/General Manager position
Educational level CEO
Relevant work experience CEO

Organisational chart
Number of club directors
Number of club staff
Average salary level of club staff
Percentage of staff with educational level below college degree
Percentage of staff with educational level above college degree

Human Resources plan
Human Resources manager
Recruitment pattern
Education provided/made available to staff

Job descriptions
Work procedures
Action plans
Work meetings between management
Work meetings with all administrative staff

Club office space
State of club office

CLUB CLUB CLUB
A-team 2007 2006 2002

A-squad size, number of players
Total number of players in A-Team since 2002
Head Coach position
Educational level Head Coach
Relevant work experience as Head Coach
Number of previous clubs as Head Coach

Technical Director position
Educational level Technical Director
Relevant work experience as Technical Director
Number of previous clubs as Technical Director
Authority TD position versus HC position

Size of technical staff
Specialist coach for keepers
Specialist coach for strikers
Number of fysiotherapist
Average fysiotherapist position
Masseur
Fysical coach
Mental coach
Team manager
Number of scouts
Average scout position

Training pitch
Artificial pitch
Indoor training pitch
Fitness room  
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CLUB CLUB CLUB
Youth football development 2007 2006 2002

Youth football strategy plan
Up-to-date youth football strategy plan

Number of youth teams
Number of youth players
Number of female youth players

Head of Youth Football position
Educational level Head Youth Football
Relevant work experience as Head Youth Football

Number of qualified youth coaches
Average youth coach position
Number of specialist coaches for youth teams
Number of fysiotherapists for youth teams

Number of youth scouts
Scouting tools

Training pitches
Artificial pitch(es)
Indoor training pitch(es)
Fitness room

School facilities
Distance between training facilities and school facilities
'Drop-out' care
Cooperation with amateurclubs

CLUB CLUB CLUB
Marketing 2007 2006 2002

Marketing plan
Up-to-date marketing plan
Brand strategy
Up-to-date brand strategy
Branding issues integrated in marketing

Head of Marketing position
Educational level Head of Marketing
Relevant work experience as Head of Marketing

Number of marketing staff

Total number of club sponsors
Number of top sponsors
Number of naming right sponsors
Number of general sponsors (sub or co-sponsors)
Number of advertisers
Business club members

Total number of tickets for all club sponsors per match
Average number of tickets for top sponsors per match
Average number of tickets for naming right sponsors per match
Average number of tickets for general sponsors per match
Average number of tickets for advertisers per match
Average number of tickets for business club members per match

Cheapest pitchboard / panel advertising price
Highest pitchboard / panel advertising price

Hospitality package
Hospitality facilities - surface
Hoapitality facilities - state

Print (like magazine, etc.) for sponsors
Webpage or section of club website reserved for sponsors only
Number of B-2-B activities between sponsors arranged by club
Separate parking sections for sponsors at stadium on matchdays
Number of non-match activities for sponsors
Visits to sponsor's office by club (Head of Marketing or marketing staff)

CLUB CLUB CLUB
Communication 2007 2006 2002

Communication plan
Up-to-date communication plan

Head of Communication position
Educational level Head of Communication
Relevant work experience as Head of Communication

Number of communication staff
External media partner (not as much as sponsor, but content wise)

Number of press releases
Number of interviews
Club-TV via TV channel
Club-TV via internet
Website - official club website
Website - unofficial website(s) run by fans
Print (like: club magazine, match magazine or flyer, etc.)
Frequency print

Official club social responsibility programme
Programme with local community
Fan community activities
Total number of fans in fan communities  
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CLUB CLUB CLUB
Stadium 2007 2006 2002

Stadium plan (development and operations)
Up-to-date stadium plan
Ownership of stadium

Stadium - capacity
Stadium - average attendance
Stadium - age
Stadium - state
Number of minutes to evacuate the stadium
Number of toilets for women
Number of places/seats covered
Number of VIP/hospitality boxes

Pitch/turf
Average quality of the pitch
Quality of floodlights
Athletic track

Head of Stadium position
Educational level Head of Stadium
Relevant work experience as Head of Stadium

Number of stadium staff

Haed of Ticketing position
Ticketing system
Cheapest ticket price
Highest ticket price

Number of selling points for food and beverages
Fan home/"fan club pub" in stadium, also on non-matchdays
Stadium tours

Multifunctional use of stadium
Commercial non-matchday (shop) facilities - surface
Commercial non-matchday (shop) facilities - state
Non-matchdays' office space in stadium

CLUB CLUB CLUB
Safety and security 2007 2006 2002

Security plan
Up-to-date security plan

Head of Security position
Educational level Head of Security
Relevant work experience as Head of Security

Steward deployment
Steward training
Police presence
Police costs compensation

Meetings with fan representatives
Meeting with opponent club

Commando room
Gate access system

CLUB CLUB CLUB
Finance 2007 2006 2002

Finance plan
Up-to-date finance plan

Head of Finance position
Educational level Head of Finance
Relevant work experience as Head of Finance
Controller

Budget
Financial statement
Forecast
Cash flow statement

Management letter
Financial documents according to International Accounting Standard
Financial documents according to domestic accounting standard

Publication of financial statement on website

CLUB CLUB CLUB
Legal 2007 2006 2002

Head of Legal or lawyer position

CLUB CLUB CLUB
IT 2007 2006 2002

IT plan
Up-to-date IT plan

Head of IT position
IT staff
External IT partner

Number of computers
Quality of computers
Software  
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FACTSHEET NOR-SWE BENCHMARKING / CLUB

OUTPUT AND OUTCOMES - RESULT PARAMETERS
25-1-08LCOSee also Magic Triangle Scheme

CLUB CLUB CLUB
Sporting result parameters 2007 2006 2002

FIFA country coefficient ranking
UEFA club coefficient ranking
Domestic club ranking

Number of prices
Participation and progression in international competitions

CLUB CLUB CLUB
Football development result parameters 2007 2006 2002

Number of youth players
Number of female players, including youth
Number of own youth players in 1st team
Number of own youth players in countries' top 5 clubs
Number of own youth players in national A-team
Number of own youth players in national U21-team
Number of own youth players in national youth teams

Number of own youth players 'going up'
Number of own youth players 'going down'

Number of transfers in
Number of transfers out
A-squad size, number of players
Number of foreign players in A-squad

CLUB CLUB CLUB
Societal attention result parameters (not financial) 2007 2006 2002

TV exposure
TV ratings domestic matches
TV ratings international matches

Stadium attendance domestic matches
Stadium attendance international matches
Total number of tickets sold
Number of season tickets

Internet website hits
Magazine attention

CLUB CLUB CLUB
Security result parameters 2007 2006 2002

Security incidents
Disciplinary cases
Stadium bans

CLUB CLUB CLUB
Sponsoring result parameters (not financial) 2007 2006 2002

Total number of club sponsors
Number of top sponsors
Number of naming right sponsors
Number of general sponsors (sub or co-sponsors)
Number of advertisers
Business club members

CLUB CLUB CLUB
Financial result parameters 2007 2006 2002

msek msek msek
Total turn-over
Total income

TV revenues

Accumulated income from all club sponsors
Total top sponsors revenues
Total naming right sponsors revenues
Total general sponsors revenues
Total panel advertising / pitchboard revenues
Total club magazine(s) revenues
Total business club revenues

Total gate receipts revenues
Merchandising revenues
Food and beverages revenues
Stadium revenues outside football (non-matchdays)
Player transfer revenues
Other income

Player costs - salaries etc.
Player costs - transfer fees
Stadium and event costs
Team costs (travel, etc.)
Youth football development costs
Costs for marketing activities
Staff costs
Other costs

FA/LGE FA/LGE FA/LGE
Financial result parameters 2007 2006 2002

Total FA turn-over
Total turn-over of top league organisation
Accumulated turn-over of all top league clubs
Total turn-over of second league organisation
Accumulated turn-over of all second league clubs  
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      Bilaga 2 

Benchmark study

Swedish professional football

Scores of 4 and higher
7 October 2008

 

Parameters ‘= > 4’ – Government

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Strategy	plan
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Parameters ‘= > 4’ – Administration

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Job	descriptions

 

Parameters ‘= > 4’ – Youth

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Youth	football	strategy	plan

Up-to-date	youth	football	strategy	plan
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Parameters ‘= > 4’ – Marketing

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Up-to-date	marketing	plan

Hospitality	package

 

Parameters ‘= > 4’ – Safety and Security

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Up-to-date	security	plan

Police	costs	compensation

Commando	room
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Parameters ‘= > 4’ – Legal & Finance

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Up-to-date	finance	plan

Financial	documents	according	to	domestic	accounting	standard

 

Parameters ‘= > 4’ – IT

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

External	IT	partner
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      Bilaga 3 

Benchmark study

Swedish professional football

Scores of maximum 2,00
7 October 2008

Parameters ‘< = 2’ – Government

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Board	composition	- percentage	of	women	in	board

Total	number	of	club	members
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Parameters ‘< = 2’ – Administration

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Relevant	work	experience	CEO

Percentage	of	staff	with	educational	level	above	college	degree

Human	Resources	manager

Parameters ‘< = 2’ – A-team

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Head	Coach	position

Number	of	previous	clubs	as	Head	Coach

Number	of	previous	clubs	as	Technical	Director

Specialist	coach	for	strikers

Team	manager

Number	of	scouts
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Parameters ‘< = 2’ – Youth development

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Number	of	youth	teams

Number	of	youth	players

Number	of	female	youth	players

Head	of	Youth	Football	position

Number	of	qualified	youth	coaches

Number	of	fysiotherapists	for	youth	teams

Number	of	youth	scouts

Training	pitches

Distance	between	training	facilities	and	school	facilities

Parameters ‘< = 2’ – Marketing

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Number	of	top	sponsors

Number	of	naming	right	sponsors

Business	club	members

Average	number	of	tickets	for	top	sponsors	per	match

Average	number	of	tickets	for	naming	right	sponsors	per	match

Average	number	of	tickets	for	general	sponsors	per	match

Average	number	of	tickets	for	advertisers	per	match

Average	number	of	tickets	for	business	club	members	per	match
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Parameters ‘< = 2’ – Communication

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Relevant	work	experience	as	Head	of	Communication

Number	of	press	releases

Number	of	interviews

Club-TV	via	TV	channel

Total	number	of	fans	in	fan	communities

Parameters ‘< = 2’ – Stadium

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Stadium	- age

Number	of	places/seats	covered

Number	of	VIP/hospitality	boxes

Pitch/turf

Number	of	stadium	staff

Commercial	non-matchday	(shop)	facilities	- surface

Non-matchdays'	office	space	in	stadium
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Parameters ‘< = 2’ – Safety & Security

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Head	of	Security	position

Steward	training

Police	presence

Meetings	with	fan	representatives

Parameters ‘< = 2’ – Legal & Finance

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Controller
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Parameters ‘< = 2’ – IT

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Head	of	IT	position
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      Bilaga 4 
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F Ö R S L AG  T I L L  ÅT G Ä R D S P L A N  
F Ö R  ” N YA”  S E F  

NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR OM SEF VILL LEVA UPP TILL 
VISIONEN –  NORDENS BÄSTA LIGA 

 

ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING  

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) står inför ett vägval. Medlemsföreningarna måste ta 
ställning till hur man skall kunna uppfylla visionen ”Nordens bästa liga”. Vägvalet måste ske nu. 

Det är just detta vägval som behandlas i den här rapporten och i de förslag som läggs fram 
för beslut. Projektet startade som ett implementeringsprojekt baserat på 21 punkter som skulle 
åtgärdas. Redan tidigt i projektarbetet kom delprojekt och styrgrupp fram till att SEF måste göra 
kraftfulla förändringar i sitt sätt att arbeta för att kunna nå visionen. 

Projektets uppfattning är att SEF nu måste ta ställning till om man vill förändra SEF:s 
arbetssätt och investera i sina gemensamma utmaningar eller om SEF skall förbli en 
huvudsakligen administrativ intresseförening. Låt oss kalla valet en fråga om att skapa en 
ligaförening av internationellt snitt eller stå kvar som intresseförening. Om föreningarna väljer att 
stå kvar i sin nuvarande form är det projektets uppfattning att visionen måste formuleras om. Vi 
tror inte att visionen kan uppnås utan en genomgripande förändring i SEF:s arbetssätt. 

Vårt förslag är att SEF:s mötes- och beslutsformer skall förändras. Vi vill komplettera det 
nuvarande årsmötet och det s.k. höstmötet med ytterligare tre möten där samtliga klubbar finns 
representerade. Vi kallar dem ”ägarmöten”. Varje sådant möte skall ha befogenhet att fatta 
bindande beslut för SEF och föreningarna. Härigenom ökar sammanhållningen i SEF, alla 
föreningar blir bättre informerade och viktiga beslut kan tas i en takt och kvalitet som fordras av 
en modern ligaförening. 

Vidare förslår vi att styrelsen i SEF skall koncentrera sina insatser på övergripande frågor av 
principiell och strategisk karaktär. Alla operationella uppgifter skall drivas i SEF:s administration. 
För att detta skall vara möjligt måste SEF investera i sin administrativa kapacitet, både vad gäller 
antalet anställda och deras speciella kompetens. 

Elitklubbarnas verksamhet måste utvecklas inom sina traditionella områden och utvidgas att 
omfatta nya. Om vi använder föreningarnas omsättning som ett mått på verksamhetens 
omfattning menar vi att den måste fördubblas inom en femårsperiod för att vi skall kunna 
konkurrera med våra nordiska grannar i väster och de nya ligor som växer fram ur det forna 
östblocket. Detta kräver en tydlig orientering mot ett ökat engagemang i förhållande till 
föreningarnas supporters i form av publik och kommersiella partners. Det vi kallar ett skifte mot 
ett utifrånperspektiv på verksamheten. 
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Den samlade svenska fotbollen är ganska bra på att ta fram och utveckla talanger. Om detta 
vittnar det stora antalet svenska spelare i utländska ligor. Detta kan säkert göras ännu bättre men 
det är inom marknadsområdet, media och evenemangs- och anläggningssidan som vi halkat efter. 
Därför anser vi att det är inom dessa områden som SEF måste koncentrera sina omedelbara 
investeringar. Det krävs helt enkelt större ekonomiska resurser om den idrottsliga delen skall 
kunna utvecklas ytterligare.  

I projektet har vi givetvis också behandlat de 21 punkter som föreningarna gav oss i uppdrag 
att bearbeta. Resultatet av detta arbete redovisas i punktform så att klubbarna kan bedöma i 
vilken utsträckning vi fullgjort vårt uppdrag. 

Vissa av punkterna har åtgärdats inom projektets ram, andra har diskuterats och börjat 
bearbetas emedan några har flyttats över i den ordinarie verksamheten. 

En av de viktigaste punkterna var frågan om en eventuell förändring av sammansättningen i 
Allsvenskan och Superettan. Denna fråga blev föremål för en gedigen diskussion vid ett särskilt 
möte som resulterade i att frågan skall utredas ytterligare och framför allt skall det nuvarande 
upplägget utvärderas. Det innebär att inga förslag om förändring kommer att läggas fram till 
Representantskapet 2011. 

En annan viktig punkt var beslutet om ett gemensamt medieprojekt för Allsvenskan. Vid det 
extra mötet i januari beslutade klubbarna att utveckla en gemensam portal för Allsvenskan som 
skall vara klar att tas i bruk redan inför seriestarten innevarande år. 

Inom projektets ram har vi också haft diskussioner med Svenska FF:s ledning om 
gränsdragningar mellan förbundets och SEF:s verksamhet. Vi kan konstatera att det råder stor 
samsyn om detta och att vi redan har en principöverenskommelse som anger riktlinjerna för hur 
en sådan uppdelning kan ske och hur vi kan effektivisera samarbetet mellan organisationerna. 
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PROJEKTETS BAKGRUND  OCH UPPD RAGSBESKRIVNING  

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) beställde 2009 en utredning av JKL med syfte att ta ett 
samlat grepp kring elitfotbollens framtidsfrågor, söka fastställa en vision samt en strategi med 
åtgärder för att nå visionen. 

JKL genomförde utredningen under våren och sommaren 2010 och lade fram en rapport 
som presenterades för medlemsföreningarna den 27 augusti 2010. 

Inom projektet enades föreningarna om visionen ”Nordens bästa liga”. 

JKL identifierade ett antal konkreta åtgärder eller arbetsområden som SEF måste bearbeta 
för att uppnå visionen. SEF:s styrelse adderade ytterligare punkter som ansågs nödvändiga för att 
utveckla elitfotbollen. Inalles identifierades 21 punkter som presenterades för föreningarna vid ett 
möte den 4 oktober 2010. 

Detta möte utgjorde startpunkt för det projekt som redovisas i denna rapport. Lars-Christer 
Olsson utsågs till projektledare och följande uppdrag formulerades: 

- Arbetet med implementeringen av SEF:s Framtidsfrågor skall ske i projektform där 
utvecklingen av projektet sedan får visa i vilken utsträckning SEF:s organisation och 
arbetssätt skall förändras. 

- Arbetet bör ledas av en projektledare som samordnar alla aktiviteter och rapporterar till 
SEF-styrelsen eller en styrgrupp som den utser. Projektledaren bör känna till branschen. 

- De områden som är identifierade som ”centrala frågeområden” i JKL:s rapport och 
SEF-styrelsens tilläggsförslag kan med fördel grupperas i delprojekt som alla löper 
parallellt, styrs av projektledaren och har en sammansättning så att 
medlemsföreningarnas olika intressen kan företrädas i projektarbetet. 

- Vissa arbetsuppgifter kräver ytterligare utredning medan andra kan gå in i en direkt 
genomförandefas. Detta kan regleras inom ramen för delprojekten.  

- Det är viktigt att skaffa mandat för SEF-styrelsen att ta och driva initiativ under 
projektets gång.  

- I delprojekten kan man med fördel knyta till sig externa resurser inom deras 
expertområden. Exempel är Onside, där SEF är delägare, inom medieområdet eller JKL 
inom området kommunikation, m.fl. 

- Projektledaren svarar för samordning av samtliga delprojekt, styr arbetet i enlighet med 
SEF-styrelsens eller styrgruppens beslut och svarar för dokumentation inom det samlade 
projektet. 

Förslag till tidplan 
- Delprojekten sätts upp med ambitionen att vara slutförda till årsmötet i mars 2011. Det 

innebär inte att alla arbetsuppgifter är genomförda då men att man vid årsmötet kan ta 
mer konkreta beslut inom respektive delområde. 

- Höstmötet 2010 används för avrapportering av delprojekten samt beslut i de frågor som 
eventuellt kräver detta för att kunna vara genomförda inför säsongen 2011. 

- Om frågor av principkaraktär kommer upp som måste förankras inom svensk fotboll 
använder man ordförandekonferensen, sommaren 2011, för detta ändamål eftersom ett 
beslut där kan jämställas med ett årsmötesbeslut. 

- Tävlingsfrågor som kräver gemensamma beslut förs vidare till höstens 
Representantskapsmöte 2011. 
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- Under 2011 förväntas SEF också kunna ta ställning till om projektet skall leda till 
förändringar av SEF:s organisation. 

 
Vid mötet den 4 oktober fastställde föreningarna projektets upplägg och uppdrog åt 

projektorganisationen att börja arbeta. Vissa av de 21 punkterna kunde bearbetas omgående, 
andra skulle diskuteras igen vid SEF:s ordinarie höstmöte den 15 november. 
 

Vid mötet den 15 november fastställdes projektorganisationen, en ”Code of Conduct” för 
projektarbetet, den definitiva tidplanen och detaljerna i de 21 punkter som identifierats som 
projektets konkreta uppdrag. 

 

 

PROJEKTETS ORGANISAT ION 

 

Föreningarna framförde önskemål om att projektorganisationen skulle reflektera SEF:s 
sammansättning och inte enbart rekryteras från styrelsen eftersom man på det sättet skulle kunna 
täcka in olika intressen bland medlemmarna och främja nya angreppssätt på många av de 
traditionella frågeställningarna. 

Projektorganisationen fastställdes enligt följande: 
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PROJEKTETS TIDPLAN  

 

 Projektets tidplan diskuterades vid mötet den 15 november och det beslutades att lägga in ett 
avstämningsmöte i januari för att där kunna ta ställning till vissa beslutsfrågor och för att få 
tillfälle till fördjupade diskussioner i särskilt känsliga ämnen som ytterligare förberedelse inför 
SEF:s årsmöte i mars. Tidplanen fastställdes enligt följande: 

 

 

 

RAPPORTENS UPPLÄGG  

 

Projektets uppdrag har redan från början varit mycket konkret och definierats som ett 
implementeringsprojekt i syfta att omgående kunna vidta åtgärder som utvecklar och stärker 
svensk elitfotboll. 

I de fall man inte kunnat vidta omedelbara åtgärder har uppdraget varit att föreslå vägar att 
utveckla verksamheten så att visionen kan uppnås. 

Under arbetets gång har det det vuxit fram en samsyn på vilka åtgärder som måste vidtas 
inom SEF för att kunna styra och accelerera utvecklingen i svensk elitfotboll. Inom projektet 
menar vi att det krävs genomgripande strukturella förändringar i SEF:s organisation och sätt att 
arbeta om visionen skall kunna uppnås. 

Dessa förändringar återspeglas inte helt i de 21 punkter som definierar projektets uppdrag. 
Men eftersom uppdraget varit så tydligt angivet har vi valt att först gå igenom de 21 punkterna 
och på var och en redovisa vilka åtgärder som redan är vidtagna eller om vi anser att någon av 
punkterna skall behandlas efter att de strukturella förändringarna genomförts. På det här sättet 
får vi en avstämning av projektet i linje med dess väl definierade uppdrag och förslag om 
konkreta åtgärder för att lägga grunden till ett mer aktivt SEF och framgångsrik elitfotboll. 

  Föreningarna har givetvis alltid möjligheten att avstå från att genomföra de föreslagna 
förändringarna och fortsätta verksamheten i sin nuvarande form men då anser vi inom projektet 
att visionen måste formuleras om. 

Här följer nu de 21 punkterna med en redovisning av hur de bearbetats eller förslag om hur 
de kan åtgärdas framöver. 

Projektets förslag till förändring av de strukturella frågorna redovisas efter behandlingen av 
de 21 punkterna. 
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1 .  OBALANS MELLAN ETT I NIFRÅN- OCH UTIFRÅNPERSPEKTI V 

 

Föreningarna har ställt sig bakom JKL-rapportens beskrivning av obalans mellan: 

– Ett inifrånperspektiv representerat av utövare; och 
– Ett utifrånperspektiv representerat av den betalande publiken 
 
Föreningarna har vid våra möten vidimerat att vi i projektarbetet skall förstärka ett ”utifrånperspektiv” 

som skall styra de åtgärder som kommer att föreslås. Delprojekten har fört fram samma synpunkter även 
om det i något fall betonats att det inte får innebära att vi glömmer utövarna, d.v.s. den sportsliga delen av 
organisationen. 

 
Projektet har hela tiden arbetat med detta som utgångspunkt och det är också detta synsätt 

som ligger till grund för de förslag till förändring som redovisas i rapporten. 

 

2.  OBALANS MELLAN ”PRODUKTÄGARNA”  

 

Föreningarna har ställt sig bakom JKL-rapportens beskrivning av obalans mellan 
”produktägarna” som i rapporten definierats som: 

– Svenska FF 
– SEF 
– De enskilda klubbarna 
 
Obalanserna mellan SEF och medlemsföreningarna kan avhjälpas genom en helt annan 

besluts- och mötesordning än den man har idag samt en tydlig definiering av SEF:s mandat. 
 

Både Premier League och den holländska ligan har genomgått en liknande utveckling och vi 
kan lära från deras sätt att mötas och ta beslut.  
 

Om man vill att SEF skall ha en tydligare roll och mer makt är det viktigt att formuleringen 
av SEF:s mandat verkligen tar framtiden i beaktande och inte bygger på hur det ser ut idag. Det 
krävs en viljeinriktning som inte reducerar SEF till en administrativ institution. 

 
I rapportens andra del redovisar vi projektets förslag till hur ett framtida SEF kan 

organiseras, vilken mötes- och beslutsordning som kan och bör införas om klubbarna vill att SEF 
skall effektiviseras. 
 

Dessa blir sedan styrande för hur SEF sätter upp sin förtroendemannaorganisation och 
administration. Det krävs åtgärder i båda. 

 
När det gäller obalanserna mellan SEF och SvFF är vi av uppfattningen att SEF skall ta upp 

en dialog med ambitionen att formulera ett ”avtal” med Sv FF och SEF som innebär att de olika 
gränserna definieras. Vi är övertygade om att det egentligen råder en samsyn mellan förbundet 
och SEF i dessa frågor och vi redovisar ett embryo till sådan överenskommelse längre fram i 
rapporten. 
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3.  PROCESSER OCH BESLUT SORD NING  

 
SEF-styrelsen har inför projektet diskuterat frågan och konstaterat att denna punkt måste delas upp i 

två delar. Det som SEF själv kan besluta om och det som SvFF måste besluta om. Interna processer och 
beslutsordningar ska prioriteras och det arbete som utförs ska slutföras snarast och leda till beslut. Samt att 
se över gränsdragningar mellan SvFF – SEF och att i detta arbete inkludera Förbundsstyrelsen. 

 
Inom projektet har vi konstaterat att det är just inom det här området som betydande förändringar 

måste till för att organisationen skall bli effektiv. Det är oklart vem som kan besluta om vad och hela 
beslutsprocessen har ett ad hoc upplägg som upplevs som frustrerande för alla parter. Frågor kommer upp 
till beslut utan tillräcklig beredning och hela behandlingen är reaktiv snarare än proaktiv. 

 
En kärnfråga inom detta område är vilket mandat föreningarna är villiga att ge SEF. Det krävs en ny 

process för möten och beslutsordning som bygger på tydliga mandat mellan såväl medlemsklubbarna och 
SEF som mellan styrelse, arbetsgrupper och administration. En sådan ordning bygger bl a på förtroende 
och får sannolikt byggas upp successivt där klubbarna ser att gemensamma åtgärder är mer effektiva än om 
varje enskild förening agerar för sig. 

 
Senare i rapporten lägger vi förslag på hur processerna och beslutsordningen kan förändras. 
 
 

4.  ”CODE OF CONDUCT”  

 
Vid mötet den 15 november fastställdes en ”Code of Conduct” för projektet, bilaga 1, och den har 

hittills följts av alla inblandade.  
 

I projektuppdraget låg emellertid även en ”Code of Conduct” att ingå som en del i SEF:s stadgar eller 
arbetsordning och det naturliga är att nuvarande stadgar och policydokument arbetas om som en del i 
projektarbetet för att därmed lägga grunden för det nya SEF. Dock kan en förändring av stadgarna tidigast 
ske vi årsmötet 2012 om man inte beslutar att kalla till extra årsmöten. 
 

Inom projektet ser vi en sådan ”Code of Conduct” som ett naturligt resultat av diskussionerna och 
besluten om ändrade arbetsformer. När mandaten för de olika enheterna slagits fast måste dessa också 
följas av en beslutsordning med direktiv om hur beslut skall implementeras och eventuella påföljder om 
gemensamma beslut inte följs. Här bör man också reglera hur föreningarna uppträder och vem som uttalar 
sig i vilka frågor. 

 
 

5.  EEG OCH ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN  

 
På mötet den 15 november beslutades att alla pågående arbetsuppgifter som skall fungera i den löpande 

verksamheten skall bedrivas i befintliga organ och att vi i projektet skall koncentrera oss på förändringar för 
framtiden. 
 

Inom projektet har vi konstaterat att EEG är en ”omöjlig” konstruktion i sin nuvarande utformning. 
Inom projektet har vi med Elitmanualen som utgångspunkt identifierat de funktioner som SEF måste 
behärska för att uppgifterna i manualen skall kunna genomföras. Vi är av uppfattningen att dessa funktioner 
skall finnas tillgängliga inom SEF:s administration eftersom arbetet här är av operativ och löpande karaktär. 
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Detta tänkesätt återspeglas i projektets förslag till operativ organisation. 

 
Denna fråga aktualiserar problemet med samordningen mellan Svenska FF:s organ och SEF. I projektet 

tror vi att det skall vara SEF:s administration som representerar elitföreningarna i sådana organ som har en 
operativ inriktning och förtroendevalda i organ av strategisk och övergripande karaktär. På detta sätt 
kommer SEF:s representation att spegla den uppdelning som SEF kommer att ha mellan strategiskt och 
operativt ansvar inom sin egen organisation. 

 
Denna förändring får ske succesivt i takt med att SEF:s organisation utvecklas eftersom det dagliga 

arbetet måste löpa friktionsfritt.  
 

 

6.  SPELPLANSKVALITET  

 
Beslutet den 15 november blev att den här frågan redan nu hanteras i befintliga arbetsgrupper och 

kommittéer vilket innebär att den togs ur projektet vad avser de omedelbara åtgärderna. 
 

Inom projektet anser vi att frågan är av operativ karaktär och skall läggas in som ett ansvarsområde i 
den administrativa organisationen. 
 

7.  UTREDNING OM ANTAL L AG I  ALLSVENSKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Beslutet den 15 november innebar att utredningsarbetet inleddes och att den hölls ett avstämningsmöte 

den 12 januari 2011 där denna fråga blev föremål för intensiva diskussioner i såväl grupparbete som 
plenum. 
 

Denna fråga är kanske en av de viktigaste i utredningsarbetet och definitivt den med mest medialt 
sprängstoff. Diskussionerna på mötet vidimerade detta där det visade sig att minst hälften av 
medlemsföreningarna redan tagit beslut i sina styrelser att förorda 16 lag i Allsvenskan och Superettan. 
 

Baserat på en bedömning av föreningarnas uppfattning vid mötet är minst 2/3 av medlemmarna mot 
en förändring. Det kan bero på olika skäl som spänner från att det är deras bestämda uppfattning att den 
nuvarande ordningen är den bästa till en osäkerhet om vad en förändring skulle få för följder. 
 

Som projektledningen ser det kommer vi inte att hinna ta fram ett så grundligt underlag inom ramen för 
projektet att föreningarna kan ta ett tillräckligt underbyggt beslut vid mötet den 24 mars. 

  
Vi ser det därför så att den nya SEF-organisationen bör få i uppdrag att ta fram ytterligare material för 

en djuplodande diskussion i frågan om eventuell förändring i seriesammansättningarna. Av detta följer att 
SEF inte kommer att lägga fram något förslag till förändring inför Representantskapet 2011 utan förbereda 
ärendet så att SEF kan ta ny ställning om man vill lägga fram ändringsförslag till Representantskapet 2012. 
 

Projektet menar att en del i arbetet med att ta fram ytterligare beslutsunderlag skall vara en 
genomgripande utvärdering av den nuvarande serieomläggningen som genomfördes så sent som för fyra år 
sedan. Vid denna omläggning förväntades man uppnå bl a en förbättrad talangutveckling, ökade intäkter, 
bättre förberedelse för internationella matcher mm. Utvärderingen bör ge svar på om de uppsatta målen har 
infriats och sedan ligga till grund för framtida diskussioner. 
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8.  MARKNADSUNDERSÖKNING /VÄRD ERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Inom delprojekt Marknad & Kommunikation har vi kommit fram till att vi först bör undersöka den 

information som redan finns tillgänglig från nyligen genomförda undersökningar innan vi initierar nya. 
 

Projektet kom fram till att vi även här skall peka på alternativ som SEF:s nya organisation kan börja 
arbeta med snarare än att försöka få fram nya undersökningar inom projektets ram. Vi tror inte att de 
kommer att ge oss bättre beslutsunderlag inför den nya säsongen än vad som redan finns tillgängligt hos de 
marknadsansvariga idag. 

 
Det finns en hel del information tillgänglig som hittills inte utnyttjats till fullo. Bl a har Svenska FF 

genomfört undersökningar som kan bearbetas ytterligare för SEF:s räkning och de Europeiska ligornas 
paraplyorganisation, EPFL, har nyligen inlett europeiska studier för sina medlemsligors räkning. 

 
Likaledes har andra ligor systematiska rutiner för löpande marknadsundersökningar som SEF med 

fördel kan ta del av och implementera i Sverige. 
 
Med tanke på projektets uppdrag att arbeta med ett utifrån perspektiv har Styrgruppen lagt ned stor vikt 

vid att diskutera hur vi kan få en bättre bild av hur elitfotbollen lever upp till åskådares och partners 
förväntningar. Vi har därför tagit in offert från SKI för att göra systematiska undersökningar om hur nöjda 
våra ”kunder” är med verksamheten. 

 
Vi har även diskuterat att följa den holländska ligans, Eredivisie, sätt att fördela 50 % av de 

gemensamma intäkterna efter ett neutralt index som bl a mäter föreningarnas förmåga att attrahera just sina 
kunder. Detta redovisas som en alternativ modell för resursfördelning senare i rapporten. 

 
 

9.  MARKNAD SFÖRINGS- OCH KOMMUNIKATIONSRE SURSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Inom projektet är vi överens om att SEF måste stärkas på den här punkten för att kunna genomföra ett 

förändrat arbetssätt, baserat på ett ”utifrånperspektiv”. 
 

Beroende på medlemsföreningarnas vilja att stärka SEF måste det här området förstärkas ytterligare. I 
vilken omfattning kommer att stå mer klart när vi lägger förslaget till den framtida organisationen, baserat 
på de funktioner vi vill att SEF skall behärska. 
 

Vår uppfattning är att en förstärkning på marknadsområdet omgående skulle betala sig själv och skapa 
nya gemensamma intäkter till svensk elitfotboll som inte är möjliga att uppnå om nuvarande organisation 
bibehålls. Framtidsprojektet bör förmodligen följas av ett marknads- och kommunikationsprojekt för att ta 
den här verksamheten framåt och verkligen testa vad som är möjligt att uppnå. Det är också helt 
nödvändigt att redan nu börja arbeta med de rättigheter elitklubbarna skall sälja när det nuvarande 
medieavtalet löper ut om fem år. Även här finns intressanta internationella erfarenheter som med fördel kan 
föras in i svenska förhållanden. 

 
Inom kommunikationsområdet bör SEF stärka sin kompetens och SEF:s närvaro i media måste 

förstärkas i rollen som talesman för elitfotbollen. Huvudansvaret för SEF:s kommunikation ligger på 
styrelse och chefstjänsteman. Inom projektet är vi osäkra på om det är nödvändigt att anställa någon med 
särskilt ansvar för kommunikation. Det är ett så brett område att SEF först bör undersöka huruvida man 
kan lösa uppgiften via partners som är experter inom respektive område och i så fall arbeta i projektform 
snarare än via egna anställda. Kommunikationsfrågorna kan inledningsvis ligga som en del i 
marknadsarbetet. 
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Det nya medieprojekt som startats inom projektet är ett sådant exempel som bör utvärderas innan man 
tar nästa steg. 

 
Projektets syn på förstärkning inom marknadsområdet återspeglas i förslaget till ny organisation. 
 

 

10.  MARKNADSFÖRING/PUBLI KPROJEKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Under projektets gång har SEF, tillsammans med Svenska FF, introducerat ett nytt publikbonusprojekt 
med syfte att lyfta publikintresset i Allsvenskan och Superettan under säsongen 2011. Projektmedlen 
omfattar sammanlagt 6 MSEK där Svenska FF och SEF tillför hälften vardera. Projektet lägger sin 
tyngdpunkt på tävlingarnas inledande omgångar för att få en kickstart av säsongen. 
 

Vid mötet den 12 januari beslutade föreningarna att starta det s.k. ”Medieprojektet” som innebär att 
SEF sätter upp en portal för Allsvenskan som skall vara igång redan inför seriestarten 2011. Projektet 
förutsätter medverkan av alla allsvenska klubbar som vidimerade sin medverkan vid mötet där även budget 
och inriktning fastställdes. SEF-kansliet har genomfört upphandlingen av projektet och den nya personal 
som rekryteras inom marknadsområdet kommer att involveras successivt. 
 
Projektets framgång kommer att styra fortsatta satsningar inom området och projektet bedömer det som ett 
viktigt första steg i ökat samarbete mellan klubbarna och ökad aktivitet inom kommunikationsområdet.  
 
 Båda dessa projekt är exempel på att framtidsprojektet har lett till konkreta resultat och implementering av 
omedelbara åtgärder. 

 
 

11 .  SUPPORTERDIALOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SEF har klart uttalat att man vill utveckla supporterdialogen med såväl Fotbollsalliansen som SFSU. 
 
Vi skulle ha fått ett inspel från SFSU om förslag till hur elitfotbollen kan arbeta tillsammans med sina 

supporters. Vi har emellertid inte fått fram några uppgifter från det projekt som skulle avslutas den 31 
december 2010 med konkreta förslag till samarbete. 

 
Inom projektet har det istället förts fram förslag om att SEF skall formulera ett eget förslag till 

supporterdialog där alla intressenter kan inbjudas att vara med och bidra till fotbollsarrangemangen. Tanken 
är att såväl supportergrupper som kommersiella partners och andra grupperingar skall erbjudas medverkan. 

 
Ledorden skall vara att publikunderlaget skall breddas och ta särskild hänsyn till barnfamiljer, äldre 

personer och kvinnor. Grupper som är underrepresenterade inom herrarnas elitfotboll idag. Vi bedömer att 
det är i dessa grupper den största potentialen för en publikökning ligger. 
 

SEF bör omgående forma ett projekt med denna inriktning och vara berett att tillsätt resurser för 
aktivteter så snart som möjligt. Det bör vara möjligt att få med olika partners i ett sådant projekt. 

 
Förslag till upplägg presenteras längre fram i rapporten. 
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12.  FOTBOLLENS SAMHÄLLSVÄRDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Det har genomförts undersökningar om fotbollens samhällsvärde i samband med att Svenska FF 

ansökt om att arrangera stora internationella mästerskap. Vi har dock inte fått grepp om i vilken 
utsträckning dessa undersökningar är relevanta för herrarnas elitverksamhet. 

 
Projektledningen föreslår att denna punkt samordnas med punkten 9, ovan, och att uppgifter om att ta 

fram elitfotbollens samhällsvärde läggs in i SEF:s kommunikationskoncept. På den här punkten bör ett 
samarbete upprättas med Svenska FF.  

 
 

13.  POLITISKA KONTAKTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Det är viktigt för SEF att vara väl förankrad i den politiska sfären. På lokal nivå är det de enskilda 
föreningarnas ansvarsområde och SEF har ett ansvar på riksnivå. 
 
 Här fordras en samordning med kommunikationsfrågorna som behandlats under punkten 9.  
Men, det är inte enbart en fråga om kommunikation. SEF:s  ledning bör vara väl förankrad i politiska 
sammanhang och det är viktigt att klargöra vem som företräder SEF i politiska frågor. Som vi  
ser det i projektet tillhör denna uppgift det strategiska området och bör klargöras i de dokument som   
beskriver ansvarsfördelningen inom SEF.  
 
 Det är troligt att SEF, från tid till annan, behöver genomföra politisk lobbying i angelägna frågor.  
Vi vill föreslå att SEF söker en strategisk partner som kan bevaka politiska frågor åt elitfotbollen och  
medverka i projekt av lobbykaraktär. 
 
 

14.  ORGANISATION POLITISKA KONTAKTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Avhandlad under punkt 13, ovan. 
 
 

15.  SPELSCHEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Den här frågan åtgärdades redan inom ramen för projektets diskussioner med Sv FF inför säsongen 

2011. Resultatet blev att SEF gavs betydande inflytande över upplägget av spelschemat och styrelsen 
delegerade uppdraget till avdelade personer. 
 

Processen visade emellertid att SEF:s nuvarande arbetssätt inte till fullo passade uppdraget. Oklar 
arbetsfördelning och otydliga mandat komplicerade handläggningen och flera föreningar meddelade 
missnöje med hanteringen. 
 
 Inom projektet är vår uppfattning att de principiella förändringarna som gjordes i processen är korrekta 
och bör bibehållas inför säsongen 2012 men att arbetsgången skall förändras och mandaten klaras ut i god 
tid före planeringsarbetets start. Föreningarna skall ges möjlighet att lämna in sina synpunkter i god tid och 
sedan får de personer som får i uppdrag att genomföra arbetet fullt mandat att handlägga ärendet med 
berörda intressenter. 
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 En spelordning är alltid ett resultat av kompromisser och ingångna avtal. Den är inte rättvis. Detta 
måste man ta i beaktande när spelschemat väl är fastlagt. 
 
 Det är bl a just av det här skälet att det är viktigt att redan nu förbereda de nya medieavtalen som skall 
träda ikraft om fem år så att man kan diskutera avtalens inverkan på spelschemat och den förväntade 
ersättningen för rättigheterna. 
 
 Det är också viktigt när spelschemat väl är lagt att man undviker den debatt som uppstod i media under 
våren eftersom man därigenom undergräver värdet på sin egen produkt, Allsvenskan och Superettan. 
 
 

16.  BOLAGISERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Frågan har behandlats av SEF-styrelsen och kommer upp på vårens RF-stämma. Den har därmed lyfts 

ur projektet eftersom vi inte kan påverka den i nuläget. 
 

Inom projektet anser vi att den principiella frågan om bolagisering av verksamheter, helt eller delvis, 
bör få ett eget ”projekt” som den nya organisationen kan arbeta med eftersom den inte kommer att 
försvinna och det kan kanske finnas anledning att diskutera även de bolagsbildningar som redan 
förekommer i svensk elitfotboll. 

 
Det är viktigt att slå fast att SEF tidigare tagit ställning för att frågan om Idrotts AB i svensk idrott bör 

avgöras av respektive Specialidrottsförbund och därför flyttas från RF. Det är denna ståndpunkt som 
redovisas i det remissvar fotbollen avgett inför Riksidrottsmötet. Frågan huruvida reglerna skall ändras har 
inte diskuterats i varken SEF, EFD eller Svenska FF. Om så skall ske är avhängigt beslutet på 
Riksidrottsmötet.  

  
Frågan är komplicerad och fotbollspolitiskt laddad. Därför föreslår projektet att SEF:s nya organisation 

särskilt bevakar denna. 
 
 

17.  FÖRDELNINGSPRINCIPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Föreningarna beslutade att bibehålla de nuvarande principerna för fördelning av TV-avtalsmedel för 

2011 även om man övergått i ett nytt medieavtal. Projektet fick i uppdrag att ta fram alternativa modeller 
för fördelning av gemensamma intäkter som kan träda i kraft fr.o.m. säsongen 2012. 

 
Inom projektet har vi jämfört det nuvarande svenska systemet med andra modeller i andra ligor. Det är 

dessa jämförelser som ligger till grund för projektets förslag. Det är viktigt att notera att en eventuell 
förändring av seriesammansättningarna måste få en direkt inverkan på fördelningsprinciperna. Men 
eftersom den frågan kräver fortsatt utredning och skall avgöras inför nästa säsong finner projektet det 
nödvändigt att under 2011 fastställa nya fördelningsprinciper. 

 
Diskussionsunderlag med alternativa modeller redovisas längre fram i rapporten. 
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18.  INTRESSEFÖRENING VS BRANSCHFÖRENING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 Med anledning av punkt 4 ”Code of conduct” har SEF-styrelsen diskuterat den långsiktiga 

frågan om intresseförening kontra branschförening. Projektledningen fick i uppdrag att utreda 
denna fråga.  
  

Projektledningen ser denna fråga som en naturlig del i projektarbetet. Inom delprojekt 
Organisation har frågan väckts om det skulle vara en fördel att organisera SEF som ett bolag. Det 
är emellertid oklart om det får juridiska och skattemässiga konsekvenser som är negativa för 
verksamheten. De utredningar som hittills gjorts har pekat på större negativa än positiva effekter 
av en bolagsbildning. Det är särskilt komplicerat att på ett effektivt och korrekt sätt distribuera 
gemensamma medel mellan olika organisationsformer. 
 

Projektet är emellertid av uppfattningen att SEF:s associationsform inte behöver ha särskild 
inverkan på hur man väljer att organisera sin verksamhet. Det står även en intresseorganisation 
fritt att formulera stadgar, arbetsordning och beslutsprocesser så att verksamhetens drift kan 
liknas vid ett bolag. 

 
Projektet föreslår därför att denna fråga inlemmas som en naturlig del i det kommande 

förändringsarbetet inom SEF. 
 
I Europa är de flesta ligor organiserade som intresseföreningar. 
 

 
 
 
 

19.  TALANGUTVECKLING OCH AGENTVERKSAMHET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Det finns en pågående diskussion mellan SEF och Svenska FF om hur talangutvecklingen och 

elitverksamheten kan organiseras på bästa sätt. Generellt sett är talangutvecklingen i svensk fotboll bättre 
utvecklad än frågor kring marknad, media och kommunikation. 

 
Detta beror förmodligen på att det är den idrottsliga verksamheten som betraktas som kärnverksamhet 

i föreningarna. Det har dock lett till att SEF:s och klubbarnas verksamhet dominerats av ett 
inifrånperspektiv, så som JKL-rapporten visat och klubbarna vidimerat. 
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Det här projektets uppgift är att införa och förstärka ett utifrånperspektiv i verksamheten för att bredda 
basen för en positiv kundrelaterad utveckling av elitfotbollen. Det är dock viktigt att detta sker på ett sätt 
som inte skadar talangutvecklingen och de framsteg som uppnåtts under senare år inom SEF:s sportsliga 
organisation. 

 
Projektets uppfattning är att SEF:s sportsliga organisation skall bibehållas i nuvarande omfattning och 

få i uppdrag att samordna talangutvecklingen i Sverige tillsammans med Svenska FF på ett så effektivt sätt 
som möjligt och bevaka elitklubbarnas roll i talangutvecklingen. Man skall medvetet sträva efter att svensk 
fotboll gemensamt investerar i talangutvecklingen från distriktsnivå till elitklubbar. 

 
Om de pågående diskussionerna mellan SEF och Svenska FF leder till förslag om förändringar i den 

organisatoriska uppbyggnaden får dessa behandlas i vanlig ordning inom SEF. Det finns ingen anledning 
för projektet att intervenera i dessa diskussioner. 

 
När det gäller agentverksamheten har FIFA nyligen skickat ut förslag till nya bestämmelser på remiss till 

sina medlemsförbund. SEF är involverade i processen via Svenska FF och utgången av denna får vägleda 
SEF:s agerande i frågan. Det är viktigt att notera att det inte kan fungera med egna svenska bestämmelser på 
en marknad som är helt internationaliserad. Vad som möjligen kan regleras i SEF är en ”code of conduct” 
hur klubbarna skall agera sinsemellan på den svenska marknaden. Det får i så fall ingå som en del i SEF:s 
interna reglemente och arbetsordning. 

 
 

20.  LAGSTIFTNING,  SKATTE FRÅGOR,  MOMS MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Projektet fick i uppdrag att titta på frågor kring lagstiftning, skatter mm som ett eget område. 
 
Detta är frågor som måste vävas samman med de tidigare frågorna om politisk påverkan och 

kommunikation. Här kan SEF inte ses som en isolerad verksamhet från den samlade fotbollen och övriga 
idrotter. Det är viktigt att SEF är drivande i frågor som rör elitfotboll och bästa sättet att nå framgång inom 
dessa områden är att samverka med Svenska FF som ju också har en skyldighet att verka för fotbollens 
bästa. 

 
Uppgiften att vara elitfotbollens företrädare och talesman i dessa frågor bör ingå i de uppgifter som 

definieras för SEF:s nya organisation och det är troligt att SEF måste knyta till sig extern expertis för att 
kunna uppfylla en sådan funktion. 

 
 

21 .  VARUMÄRKESRÄTTIGHETE R OCH CENTRALA AVTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
Det är absolut nödvändigt för svensk elitfotboll att utöka den ”totala kakan” om man skall kunna bli 

framgångsrik i Europa. Generellt sett måste omsättningen i klubbarna åtminstone fördubblas. Vi använder 
här omsättningen som ett mått på verksamhetens omfattning. Det räcker således inte att det ekonomiska 
resultatet är positivt. Omfattningen måste öka i form av mer publik, större intäkter från media och 
marknad, etc. 
 

Det är inom det här området SEF är i behov av omedelbar förstärkning. Det förutsätter dock att 
medlemsklubbarna är beredda att satsa på gemensamma aktiviteter. Om man inte är det måste visionen 
formuleras om för det finns inga förutsättningar att uppnå den om man inte är beredd att investera. 
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Projektets uppgift blir att föreslå en organisation som kan omsätta visionen i konkret handling. Om 
föreningarna följer förslagen måste den första åtgärden bli att sätta organisationen på plats och dra igång de 
gemensamma aktiviteterna. 
 

I våra diskussioner med Svenska FF:s ledning är vi överens om att SEF kan få rättigheterna att 
kommersialisera de värden som finns inom elitfotbollen. Men man måste ha en organisation som kan ta sig 
an uppgiften och man måste ha en uppgörelse om vilket mandat man har. Vissa av dessa rättigheter är, 
enligt förbundets stadgar, Svenska FF:s egendom men man är beredd att upplåta rätten att kommersialisera 
dem. Exempel är namnrättigheten till tävlingarna. 
 

Därutöver menar vi att SEF skall exploatera rättigheter som kan komma alla klubbar till del och 
generera mer än vad varje enskild klubb kan åstadkomma på egen hand, utöver de nuvarande 
medierättigheterna och Svenska Spel. Förutsättningarna för en sådan exploatering måste klargöras. 
 

Medieprojektet är ett exempel på hur gemensamma insatser kan etableras. 
 

Enligt SEF:s  nuvarande policydokument har man redan rätten att göra kommersiella avtal 
som endast berör en del av medlemsföreningarna men den har hittills inte utnyttjats på ett 
optimalt sätt. Det är främst Superettan som utnyttjat möjligheten och det finns mycket mer att 
göra på den punkten om klubbarna tillåter. 

 
I projektet är vi av uppfattningen att det är inom området exploatering av gemensamma rättigheter som 

SEF kan göra de viktigaste förändringarna för att förstärka elitfotbollens position i Sverige och Europa. Det 
fordrar ett angreppssätt från ett utifrånperspektiv och att SEF:s mandat klargörs i förhållande till 
medlemsföreningarna. 

 
De följande förslagen till förändringar bygger på denna utgångspunkt och det är nödvändigt att 

klubbarna ger sitt godkännande till denna nya inriktning av SEF:s verksamhet för att förändringen skall 
lyckas. 

 
Projektet föreslår medlemsföreningarna ge den nya SEF-styrelse som väljs vid årsmötet 2011 i uppdrag 

att successivt genomföra förändringar i SEF:s arbetsmetoder och organisation under verksamhetsåret 
2011/12 i enlighet med förslagen i detta dokument. 

 
I uppdraget ingår att omgående förändra mötes- och beslutsformerna, rekrytera nödvändig personal 

och expertis samt lösa finansieringen av förändringsarbetet. 
 
I uppdraget ingår även att bygga upp en handbok som skall fastställas vid årsmötet 2012 där såväl 

stadgar som rutiner och ansvarsområden definieras så att den kan fungera som bindande rättesnöre för 
SEF:s verksamhet. 
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 E M B RYO  T I L L  I N N E H Å L L  I  
S T R AT E G I  F Ö R  ” N YA”  S E F  

DISKUSSIONSUNDERLAG ATT UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA 
UNDER 2011  

SEF:  S  VISION –  NORDENS BÄSTA LIGA  

SEF:s vision är att vara Nordens bästa liga. Hur mäter vi det? 
 
Den svenska elitfotbollen skall senast 2020 ha uppnått position 15 på UEFA:s ranking. Det ger också 

tvåan i Allsvenskan möjlighet att kvala in till Champions League. Det innebär en klättring med 9 platser från 
dagens position 24. 

 
Vill vi nå en automatisk kvalifikation till gruppspelet i Champions League för de svenska mästarna 

måste vi nå position 13. 
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 SEF:  S  MÅLSÄTTNING  

 
SEF:s vision kan inte uppnås utan en konkret och mätbar målsättning som genomsyrar hela 

verksamheten. 
 
SEF:s huvudkonkurrenter om positionen ”Nordens bästa liga” är framför allt fotbollsligorna i Norge 

och Danmark samt hockeyligan i Sverige. Om SEF skall uppnå positionen fordras att verksamhetens 
omfattning ökar och att kvaliteten förbättras. Omfattning och kvalitet hänger samman i flera avseenden. En 
uppenbar koppling är att de svenska klubbarna måste förbättra sin ekonomi i relation till kringliggande ligor 
för att kunna behålla talangerna längre och därmed öka ”förädlingsvärdet” på spelarna så att 
transferintäkterna ökar den dag talangerna bestämmer sig för att spela i de större ligorna. 

 
Bättre talanger och därmed bättre kvalitet på de svenska tävlingarna är en av de viktigaste 

ingredienserna för att öka intresset för Allsvenskan och Superettan i Sverige. Bättre tävlingar ger mer publik 
såväl på arenorna som i media. Mer publik ger högre intäkter i samband med matcherna på arenorna och i 
medieavtalen. 

 
Mer publik och större intresse i media öppnar upp nya möjligheter till ökade intäkter också från 

kommersiella samarbetspartners. 
 
Ändamålsenliga arenor är en annan viktig del i förutsättningarna för en förbättring av de svenska 

klubbarnas konkurrenskraft. Här vilar huvudansvaret på de enskilda föreningarna. SEF:s roll skall vara att 
medverka till opinionsbildning och erfarenhetsutbyte mellan klubbarna för att genom”best practice” hjälpa 
klubbarna att lära av varandra, minska risken för misstag och skapa en bank av idéer som kan göra 
upplevelsen på arenorna bättre. Det kan även innefatta gemensamma investeringar och upphandlingar inom 
områden som hjälper klubbarna att hålla kostnaderna nere och förbättra standarden samt öka 
intäktsmöjligheterna. 

 
Den kanske allra viktigaste ingrediensen i utvecklingen av svensk elitfotboll är kompetensen hos 

klubbarnas personal. Det räcker emellertid inte enbart med god kompetens. Man måste också nå en kritisk 
massa som gör att det finns utrymme att utnyttja kompetensen. Om SEF skall uppnå visionen kan det inte 
ske genom frivilliga insatser på strategiska positioner i klubbarna. Generellt sett är klubbarna bättre rustade 
på den sportsliga sidan än inom marknad och kommunikation. Det kommer att krävas betydande 
investeringar på de här områdena om konkurrenskraften skall förbättras. Det samma gäller SEF. 

 
SEF:s roll i att skapa större intresse och högre intäkter är att vara bäst på att generera intäkter från 

rättigheter där en gemensam exploatering ger större samlad återbäring än vad klubbarna kan generera om de 
agerar enskilt. Dessa rättigheter skall identifieras och definieras av medlemsklubbarna och därefter 
exploateras av SEF med fullt mandat från föreningarna. En full kommersiell exploatering av gemensamma 
rättigheter kan inte vara avhängig enskilda föreningars uppfattningar. SEF:s arbetsformer och 
beslutsordning måste stödja ett arbetssätt som ger SEF möjlighet att agera som en kraftfull 
paraplyorganisation. 

 
SEF:s position idag är inte så smickrande och anstormningen av ligor från det tidigare östblocket 

kommer att skärpa konkurrensen i Europa. Räknat i genomsnittlig omsättning per klubb ligger Sverige på 
18:e plats.  Det är hög tid att agera om SEF skall kunna stärka sin roll och position inom Europeisk fotboll. 
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Om vi använder omsättningen som ett mått för verksamhetens omfattning bör de svenska 
klubbarna minst fördubbla sin omsättning för att nå de nationer som slåss om position 15 i den 
Europeiska rankingen. 

 
Med resonemanget ovan som grund och förhoppningen att medlemsklubbarna är beredda att ge 

SEF ett större och tydligare mandat för att driva utvecklingen borde en realistisk målsättning kunna 
innehålla mål som: 
- En fördubbling av de gemensamma intäkterna på fem år. 
- En förstärkning av talangutvecklingen så att spelarna stannar längre i svenska klubbar och kan säljas 

direkt till de större ligorna utan att ta omvägen om våra nordiska grannländer eller andra 
mellanstora Europeiska ligor. 

- En förstärkning av kompetensen inom SEF så att man kan tjäna som en resurs för 
medlemsklubbarna inom områdena media, marknad, kommunikation, anläggning och sportslig 
utveckling. 

 
 

SEF:  S  MÖTES- OCH BESLUTSORDNING  

 
SEF:s nuvarande mötesordning innehåller två fasta möten om året i form av årsmöte och höstmöte där 

alla medlemsklubbarna träffas för att fatta beslut i olika frågor. 
 
Däremellan har styrelsen ett antal möten, ca 6-8 per år. Allsvenska gruppen och Superettan har egna 

möten som ibland är samordnade med övriga träffar där de avhandlar frågor med speciellt intresse för 
respektive gruppering. 

 
SEF:s kommittéer sammanträder efter behov. 
 
Till dessa möten har lagts träffar för specialister i form av sportchefer, marknadsförare och 

evenemangsansvariga, säkerhetsansvariga, etc. Dessutom har man regelbundet kallat olika projekt- och 
arbetsgrupper till möten när någon gemensam fråga krävt detta. 
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Utöver de möten SEF kallar till kommer kommittéer och arbetsgrupper som initieras av Svenska FF. 
 
I brådskande fall har SEF dessutom kallat till särskilda beslutsmöten utöver de ordinarie mötena ovan. 

Detta projekts beslutsmöten är exempel på detta. 
 
Det finns uppenbarligen ett behov av att mötas för att diskutera och fatta beslut i olika frågor. Sett från 

projektets utgångspunkt verkar det som om mötesordningen vuxit fram ”ad hoc”. Vi är av uppfattningen 
att den kan effektiviseras betydligt genom förenkling och bättre planering. 

 
Erfarenheterna under projektets gång pekar också på att beslutsordningen är undermålig. Det råder 

olika uppfattningar om vem som kan ta vilka beslut, när de skall tas och flera fall har uppdagats där det rått 
olika uppfattning om att det fattats beslut och om besluten är bindande. Denna tingens ordning är mycket 
besvärande och omöjliggör ett skapande av ett effektivare SEF. 

 
Inom projektet är vi av uppfattningen att det måste ske en genomgripande förändring i mötes- och 

beslutsordning om SEF skall kunna leva upp till visionen. 
 
Vi lägger här förslag till förändringar som sannolikt reducerar antalet mötestimmar, tvingar fram en 

bättre planering och ger föreningarna bättre möjligheter att förbereda sig för mötena och därmed högre 
kvalitet i beslutsfattandet. Det bygger emellertid också på förutsättningen att klubbarna är beredda att ge 
SEF ett tydligt mandat och accepterar en beslutsordning som innebär att en majoritet kan ta beslut som 
binder de enskilda föreningarna. 

 
Vid studiebesök hos Premier League och Eredivisie har vi tagit del av deras mötesrutiner som SEF 

skulle kunna tillämpa för att förbättra effektiviteten. De har en mer bolagslik organisation med regelbundna 
möten som de kallar ”share holders meetings” och detta är naturligtvis även möjligt att arrangera inom SEF 
med de 32 klubbarna som ”ägare”. Dessa ”ägarmöten” har full beslutanderätt i alla typer av frågor utom de 
som stadgemässigt ligger på årsmötet. Det innebär att löpande frågor kan avgöras snabbt och det är ingen 
nämnbar fördröjning av processen om en fråga måste skjutas upp till nästa möte. Arbetssättet fordrar dock 
att de som deltar i mötena har delegation från sina föreningar att fatta bindande beslut. 

 
Varje sådant möte kan dessutom ha vissa delar av dagordningen fastställd. Detta skulle ge en bättre 

planering av verksamheten genom att både SEF och medlemsklubbarna vet vilka frågor som kommer upp 
och att beslutsunderlag måste framställas i sådan tid att alla kan vara förberedda på bästa sätt. 

 
En ny mötesordning skulle kunna se ut enligt följande: 
 

Mars Årsmöte Dagordning enligt stadgar 
- Val 
- Ekonomi 
- Etc 

Maj Vårmöte Förberedelser inför sommarens ordförandekonferens 
Utvärdering av seriestarten 
Etc 

Augusti Sommarmöte Förberedelser inför Representantskapet 
Inledande budgetdiskussioner, fördelning mm 
Förberedande arbete kring nästa års spelschema 
Utvärdering av serierna 
Etc 

Oktober Höstmöte Beslut i Representantskapsfrågor 
Fortsatta budgetdiskussioner 
Fastställande av kommande års aktivitetsplan 

- Sportsliga aktiviteter (utbildning) 
- Marknadsaktiviteter 
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- Projekt 

Valfrågor till Förbundsstyrelse och SEF-organ 
Etc 

Januari Vintermöte Preliminärt bokslut 
Förberedelser för Årsmöte 
Förberedelser för Förbundsmöte 
Förberedelser inför seriestarten 
Etc 

 
 
 
En mötesorning av den här typen skulle minska behovet av styrelsemöten i SEF och frågor som väcks 

vid träffar med olika specialistgrupper och kommittéer kan snabbt få genomslag eftersom det inte är långt 
till nästa beslutsmöte. 

 
På sikt kommer beslutsordningen dessutom att minska behovet av kommittéer och arbetsgrupper inom 

SEF eftersom administrationen föreslås få i uppdrag att sköta alla operativa löpande ärenden och de frågor 
som kräver beslut lätt kan föras upp på agendan för nästa ”ägarmöte”. Mer om detta följer i 
organisationsavsnitten. 

 
För att underlätta allas planering bör mötesordningen fastläggas för ett år i taget. Ett ”ägarmöte” bör 

lämpligen omfatta ett eftermiddagsmöte med tillhörande gemensam middag. Detta ger även utrymme för 
den Allsvenska gruppen och Superettan att organisera specifika möten i anslutning till dessa när så är 
lämpligt. 

 
Det blir upp till varje förening att organisera sig så att man alltid kan vara närvarande vid mötena med 

en person som har tillräcklig delegation att medverka i gemensamma bindande beslut. 
 
I beslutsordningen bör det fastställas hur beslut fattas och till vilken effekt. Vissa beslut kan vara 

vägledande för medlemsklubbarna, andra måste vara bindande. Det skall också framgå vilka eventuella 
påföljder som blir resultatet av att medlemsförening inte följer bindande beslut. 

 
Beslut vid årsmötet följer principer som redan idag anges i stadgarna, fastställande av bokslut, val, 

ansvarsfrihet, mm. 
 
Beslut kan i de flesta fall fattas med enkel majoritet. Det finns dock ärenden som är av särskild vikt för 

SEF:s sammanhållning och utveckling som förmodligen kräver ¾ majoritet. Exempel är förändringar i 
sammansättningen av serierna, tecknande av gemensamma bindande avtal m.fl. Dessa bör identifieras i en 
katalog och medlemsförening kan ha rätt att begära att en viss fråga skall avgöras med ¾ majoritet. 
Konsekvensen av ett sådant förfaringssätt måste å andra sidan vara att alla föreningar följer bindande beslut 
till punkt och pricka. 

 
Om SEF skall ha förutsättningar att leva upp till målen att fördubbla sina intäkter på fem år kan inte 

enskilda föreningar tillåtas sabotera ansträngningarna genom att underlåta att fullfölja gemensamma 
åtaganden. Här är det absolut nödvändigt att beslutsordningen är vattentät och tvingande. 

 
Å andra sidan har medlemsföreningarna rätt att kräva att alla ärenden av bindande karaktär är så väl 

beredda och i god tid att principer och koncept kan värderas innan arbetet med genomförande inleds. 
Förberedelserna skall bygga på klara underlag och tydliga mandat så att man inte skall behöva konsultera 
medlemsföreningarna under genomförandefasen. 

 
 
 
 
 

 

Projektrapport, Svensk Elitfotboll, 2011-03-24 
 

23 

SEF:  S  FÖRTROEND EMANNAORGANISATION 

 
SEF:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse och kommittéer samt fastställer 

delegationen inom organisationen. Projektet menar att den ordningen skall bestå tills SEF beslutar sig för 
att eventuellt organisera sig på annat sätt, väljer ny associationsform eller liknande. 

 
SEF:s styrelse består idag av ordförande, nominerad av de allsvenska klubbarna, jämte fyra ledamöter 

nominerade av Allsvenskan och fyra ledamöter nominerade av Superettan. 
 
Om SEF väljer att följa det ovan angivna förslaget till mötes- och beslutsordning anser vi inom 

projektet att styrelsen kan reduceras med fyra ledamöter, två vardera från respektive gruppering. Skälet till 
detta är att de s.k. ”ägarmötena” tar över delar av styrelsens nuvarande arbetsuppgifter och att beslut 
härigenom kan fattas kontinuerligt med alla medlemsklubbar närvarande. I bemanningen av styrelsen bör 
man också överväga om man kanske skall tillföra extern kompetens inom särskilt viktiga områden i de fall 
de inte kan täckas av föreningsledare. 

 
Vi anser också att ordförande skall tilldelas en mer framträdande roll som talesman för elitföreningarna. 

Av detta följer att SEF:s ordförande bör sitta i Förbundsstyrelsen och i andra organ som kan vara av vikt 
för SEF, t ex den europeiska paraplyorganisationen EPFL. 

 
Idag skall SEF:s ordförande också ha säte i medlemsförening. Vi ifrågasätter om detta möjliggör en 

tillräckligt aktiv ledning av SEF och om det inte medför alltför stora påfrestningar att både företräda en 
enskild förening och deras intressen samtidigt som man skall företräda kollektivet. Ett alternativ som bör 
diskuteras är att ha en ordförande med gedigen erfarenhet från elitfotboll men vara föreningsoberoende i så 
måtto att man inte samtidigt har uppdrag i någon enskild klubb. Ett sådant upplägg bör i så fall också 
medföra att ordförande arvoderas för att kunna lägga tillräcklig tid på sitt uppdrag. 

 
Idag kan ledamot i SEF:s styrelse vara antingen förtroendevald eller anställd i medlemsförening. Vi 

menar att SEF:s styrelseledamöter framdeles skall rekryteras bland föreningarnas förtroendevalda eftersom 
det operativa ansvaret i det framtida SEF skall ligga på administrationen och inte i så stor utsträckning på de 
förtroendevalda i SEF-styrelsen som det gör nu. Med den nya mötes-och beslutsordningen kommer 
dessutom arbetsbelastningen på styrelsen att reduceras betydligt. 

 
I takt med att förändringar genomförs i SEF:s förtroendemannaorganisation och ansvarsfördelningen 

förändras i förhållande till administrationen kan även kommittéarbetet reduceras. Det är möjligt att 
kommittéerna helt kan tas bort i framtiden om den nya mötesordningen blir framgångsrik. Ett effektivare 
alternativ till en kommittéorganisation kan vara ett projektorienterat arbetssätt där uppgifter definieras, 
bemannas med bästa möjliga expertis och avslutas när uppdraget är slutfört. 
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Idag är SEF:s förtrendemannasida organiserad enlig följande skiss: 
 

 
 
En idéskiss för hur förtroendemannaorganisationen skulle kunna se ut om man genomför förändrade 

arbetsmetoder enligt ovan, redovisas här. Det skall betonas att detta endast är en skiss som bör bearbetas 
och den kan succesivt utvecklas under 2011 i takt med att den nya organisationen bemannas av 
förtroendevalda och tjänstemän. 

 
Allsvenskan och Superettan har redan idag egna möten i sina respektive seriegrupper kring frågor som 

är specifika för just den gruppen. Vi föreslår att den konstruktionen också skall gälla framgent eftersom det 
finns frågor som bara berör endera gruppen. I anslutning till de här diskussionerna har det ibland framförts 
synpunkter att SEF kanske borde delas upp i två sammanslutningar. Detta har även varit uppe i 
diskussionerna kring administrationens uppbyggnad. 

 
Inom projektet är vi emellertid av uppfattningen att SEF bör hållas samman i en gemensam 

organisation. Idag följer beslutsordningen principen en förening, en röst. Synpunkter om att dela upp SEF 
kommer i regel från Allsvenska klubbar. Om det är så att medlemsföreningarna anser att de Allsvenska 
klubbarna bör ha ett större inflytande kan man ju lösa den frågan genom viktade röster, t ex som vid 
Förbundsmötet där de Allsvenska klubbarna har två röster och Superettans klubbar en röst. 
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SEF:s nuvarande förtroendeorganisation upplevs bygga på en mix mellan SEF:s egna behov och 

behoven av samordning med Svenska FF:s förtroendeorganisation. Eftersom verksamheterna är 
sammanvävda kommer det även framdeles att finnas ett behov av samording med förbundet. Vi menar att 
man från fall till fall kan avgöra om kopplingen skall utgöras av förtroendemän eller tjänstemän. I takt med 
att SEF:s administration byggs ut kan fler sådana kopplingar tas över av tjänstemän. 

 
Oberoende av vilken koppling man väljer är det angeläget att de som ansvarar för kopplingen har en 

formell skyldighet att återrapportera till SEF om vad som behandlas i förbundsorganisationen. Idag är det 
otydligt hur denna återkoppling sker och vilket mandat SEF:s representanter har i förbundsorganisationen. 

 
Svenska FF:s förtroendemannaorganisation framgår av skissen nedan. 
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SEF kan med fördel göra en spegelvänd skiss som redovisar hur SEF skall representeras i 
förbundsorganisationen genom en kombination av förtroendevalda och personal, beroende på uppdragets 
art. 
 

 

SEF:S ADMINISTRATION  

 
Det är projektledningens bestämda uppfattning att nyckeln till ett mer framgångsrikt SEF som har 

förmågan att driva elitfotbollens utveckling ligger i en förstärkt administration. 
 
Det är orimligt att tro att förtroendevalda och anställda i medlemsföreningarna även fortsättningsvis 

kan ta på sig så omfattande operativa uppgifter som man för närvarande har i SEF. Alla vet dessutom att 
om man tvingas prioritera sina uppdrag måste föreningsuppdragen få störst vikt eftersom det är där man 
har sin huvuduppgift. 

 
En framgångsrik paraplyorganisation måste bygga sina insatser på en skicklig administration som 

dessutom har just de gemensamma övergripande uppgifterna som första prioritet. Förtroendevalda skall stå 
för kopplingen till medlemsföreningarna, bidra med sin erfarenhet och styra verksamheten i den riktning 
klubbarna vill. 

 
SEF är den professionella fotbollen på herrsidan i Sverige. Klubbarna drivs i allt mer professionella 

företagslika former och SEF måste följa samma mönster. SEF är en partner till sina medlemsföreningar och 
måste vara minst lika professionellt i sin verksamhet som klubbarna är i sin. SEF skall vara experten på att 
driva elitfotbollens gemensamma frågor och bäst i Norden på att skapa bättre förutsättningar för sina 
klubbar. I detta uppdrag ligger att expandera den gemensamma resurskakan. 

 
Som vi tidgare nämnt är alternativet till en utveckling och professionalisering av SEF:s administration 

att medlemsklubbarna beslutar att SEF skall vara en organisation som bygger på minsta gemensamma 
nämnare och huvudsakligen får administrativa uppgifter i form av samordning av aktiviteter genomförda av 
andra och rent formella uppdrag som kräver en gemensam hållning. 

 
SEF står inför ett vägskäl och det är nu det är dags för klubbarna att välja väg. 
 
I Europa tillhör SEF de ligor som har lägst antal anställda. 
 

 
 
 SEF:s administration har genomgått flera förändringar under senare år. Betraktat så här i efterhand 

måste man konstatera att det flera gånger verkat oklart i vilken riktning SEF har velat utvecklas. Man har 
tillsatt tjänster som sedan åter upphört. Man har tagit över uppgifter från Svenska FF utan tillsätta 
nödvändiga resurser. Skapandet av Elitevenemangsgruppen (EEG) är ett sådant exempel. Personalen har i 
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motsvarande grad drabbats av osäkerhet om sitt mandat och huvudsakligen tvingats att släcka bränder och 
svara för uppehållande verksamhet. 

 
Ett undantag är satsningen inom sportområdet som fått mer precisa uppgifter och på ett bra sätt lyckats 

samla klubbarnas sportchefer och dessutom förbättrat samverkan med Svenska FF:s elitverksamhet som nu 
organiseras om så att elitklubbarna kan få ännu bättre utbyte och ökad påverkan på verksamhetens innehåll. 

 
Det skall dock sägas att aktiviteten i EEG varit hög där flera olika specialister haft gemensamma möten 

och utbildning som också samordnats med Svenska FF. SEF har sammankallat marknads- och 
evenemangsansvariga som bl a arbetat med att vända fjolårets negativa publiktrend och gemensamma 
projekt. Säkerhetsansvariga har haft särskilda möten och dessutom omfattande utbildning. 

 
Ett särskilt projekt drivs i samverkan med Svenska FF för att utveckla en ny Elitfotbollsmanual inför 

säsongen 2012. Delar av dessa förslag återfinns i de funktioner projektet menar skall ligga till grund för de 
uppgifter som SEF:s framtida administration skall ha ansvaret för.  
 

SEF:s nuvarande administrativa organisation framgår av skissen nedan. 
 
 
 

 
 

Till denna skiss skall läggas olika projektuppdrag som läggs ut externt som t ex juridiska frågor, 
skatteärenden och hjälp vid vissa arrangemang. 

 
Både evenemangstjänsten och sportchefen har introducerats som projekttjänster men nu övergått i fasta 

anställningar. Det innebar att kansliet fram t o m förra året endast haft två fasta tjänster och de två 
projekttjänsterna har dessutom helt eller delvis haft andra tjänstgöringsorter. Sammansättningen har alltså 
inte varit optimal. 

 
Nu fordras krafttag för att bygga upp administrationen till en kraftfull enhet som kan motsvara de 

förväntingar som föreningarna har rätt att ställa och som desutom får mandat att leda den gemensamma 
verksamheten. 

 
Administrationen måste ha en chef som alla anställda rapporterar till och som har hela ansvaret för 

administrationens arbete gentemot styrelsen och medlemsföreningarna, d.v.s. ”ägarna”. 
 
Chefen bör ha rättigheter och skyldigheter i organisationen som motsvarar VD:s ställning i ett företag. 

Om tjänstebeteckningen skall vara generalsekreterare eller VD är kanske underordnat men det kan vara en 
kommunikationsmässig vinst i att ändra beteckning när organisationen förstärks. 
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På sikt måste också administrationen vara placerad på samma geografiska ställe för att underlätta 
samordningen av arbetet. Organisationen kommer under överskådlig tid att vara så liten att den fordrar att 
man kan hjälpa varandra över skrågränserna för att effektiviteten skall maximeras. 

 
Om man nu skall bygga upp en ny administrativ organisation är det viktigt att utgå från de fuktioner 

som man vill att den skall behärska. Det är ordförandes och styrelsens uppgift att rekrytera personal i linje 
med de generella riktlinjer för verksamheten som medlemsföreningarna beslutar. Ordförande och styrelse 
skall utse en VD som har till uppgift att driva verkamheten tillsammans med sin personal. Det får inte råda 
något tvivel om vem som har vilket ansvar i organisationen. 

 
Av detta följer att all personal rapporterar till VD och det är denne som avgör hur rapporteringen skall 

ske till styrelse, projektgrupper och medlemsföreningar. 
 
Varje tjänst i administrationen skall bygga på en beskrivning av arbetsuppgifter som innebär att de 

funktioner som skall uppfyllas kan genomföras. 
 
Här följer en lista över exempel på de funktioner administrationen skall behärska: 
 
- Förse styrelse och ”ägarmöten” med fullödiga beslutsunderlag med så god framförhållning att SEF 

kan leda elitfotbollens utveckling 
- Företräda SEF i de frågor ordförande och styrelse delegerar 
- Ta initiativ till och samordna gemensamma aktiviteter och projekt 
- Driva elitfotbollens gemensamma frågor och samordna insatser med Svenska FF och andra 

partners 
- Driva en utökning av elitfotbollens gemensamma resurskaka inom områden som: 

o Media 
o Marknadsföring och sponsring 
o Evenemang 
o Arenautveckling 

- Driva och samordna föreningarnas frågor kring den sportsliga utvecklingen inom områden som: 
o Tävlingsupplägg 
o Utbildning av tränare och funktionärer 
o Talangutveckling 

- Bevaka att centrala avtal följs av såväl partners som medlemsföreningar 
- Samordna elitfotbollens säkerhetsfrågor 
- Utveckla och implementera en kommunikationspolicy för SEF som ger elitfotbollen initiativet i 

frågor av värde för medlemmarna 
- Samhällspåverkan och opinionsbildning i frågor av vikt för elitfotbollen 
- Bevaka och stärka svensk elitfotbolls internationella position genom internationell samverkan och 

medverkan i internationella organisationer 
- Samordna service till föreningarna inom områden där gemensamma åtgärder är effektiva som t ex 

skattefrågor, övergripande idrottsfrågor, juridik mm 

I JKL-rapporten och i arbetet med detta implementeringsprojekt har vi konstaterat att SEF i betydligt 
större utsträckning än hittills måste arbeta från ett utifrånperspektiv där elitfotbollens intressenter som 
publik och samarbetspartners sätts i centrum. Detta synsätt måste genomsyra arbetsmetoderna, även inom 
det idrottsliga området. 

 
Detta synsätt är också helt avgörande för elitfotbollens möjligheter att öka sina resurser som i sin tur är 

en förutsättning för både sportslig och ekonomisk framgång. 
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Mot denna bakgrund menar vi att SEF:s administration främst måste stärkas inom områdena marknad 
och kommunikation. 
 

En idéskiss för en ny administrativ organisation följer här. 
 
 

 
Alla tjänster utom ekonomiansvarig förutsätts vara heltidstjänster. Specialkompetens inom särskilda 

områden som exempelvis juridik bör köpas in externt. 
 
Innan profiler och arbetsuppgifter fastställs bör man undersöka vilka samordningsvinster som kan 

göras vid samverkan med Svenska FF. Det pågår redan en sådan diskussion om talangutvecklingen. 
Motsvarande diskussioner kan hållas kring exempelvis säkerhets- och anläggningsfrågor. Här skall man 
kanske följa samma modell som inom sportområdet där SEF håller sig med egen personal som samordnar 
klubbarnas behov medan genomförandet av själva aktiviteterna ligger på förbundet. Om inte annat så är det 
en mer kostnadseffektiv modell än att driva allt i egen regi och man undviker dubbelarbete. 

 
I diskussionerna inom delprojekten har vi ibland tangerat frågan om det vore bättre att dela upp SEF:s 

verksamhet i två separata delar, en för Allsvenskan och en för Superettan. 
 
Inom projektledningen är vi emellertid överens om att SEF:s verksamhet är av så begränsad omfattning 

att fördelarna med en sammanhållen organisation är betydligt större än att dela upp den. Vi tror också att 
det finns samordningsvinster i att ha en gemensam organisation.   

 
Det kan emellertid vara värt att diskutera om man i SEF:s administration skall fördela ansvaret inom 

marknadssidan så att en tjänst koncentreras kring Allsvenskans frågor och en kring Superettans. Det kan 
vara effektivare att föreningarna i respektive grupp har en specifik person att vända sig till i marknadsfrågor. 
Den nuvarande verksamheten har dessutom visat att det är enklare att finna samförstånd till gemensamma 
marknadssatsningar inom Superettan än inom Allsvenskan och då skulle man kunna utnyttja möjligheten att 
göra olika avtal för olika grupperingar på ett effektivare sätt. 

 
I övergripande avtal som medieavtalen och samarbetet med Svenska Spel fordras naturligtvis 

gemensamma överenskommelser men de samordnas enkelt inom administrationen. 
 

 

PRINCIPÖVERENSKOMMEL SE MELLAN SEF OCH SV ENSKA FF  

 
Inom ramen för projektet har vi haft överläggningar med Svenska FF:s ledning om hur man på 

effektivast möjliga sätt kan dra upp gränsdragningen mellan vad SEF och förbundet skall koncentrera sig på 
för att få ut bästa möjliga resultat för svensk fotboll. 
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Det råder inga principiella skillnader i organisationernas syn på dessa frågor och alla är överens om att 
ett starkt och effektivt SEF är bra för fotbollen. Vid de senaste diskussionerna kom SEF och Svenska FF 
överens om att det är en fördel att precisera de områden där man gör en arbetsfördelning i någon form av 
skriftlig överenskommelse så att alla har något att förhålla sig till och att man har ett dokument att förändra 
om man kommer överens om att justera gränsdragningarna i framtiden. 

 
Båda parter är överens om att det är Svenska FF som skall ha rollen av ”myndighet” inom den svenska 

fotbollen. Det innebär bl. a att SEF inte skall besätta positioner där SEF:s företrädare kan hamna i det vi 
kan kalla jävspositioner och komma i lägen där man kan misstänka att enskilda klubbintressen kan influera 
besluten. Detta gäller särskilt i de dömande instanserna och t ex ifråga om domartillsättning. 

 
Parterna är också överens om att SEF bör vara representerat i alla övriga instanser som har inverkan på 

elitfotbollens område. Svenska FF har förståelse för att SEF kanske nu inleder en process som innebär att 
de organisatoriska förändringarna inom elitfotbollen kommer att medföra ett behov av justeringar i SEF:s 
representation under pågående verksamhetsår. 

 
Båda parter betonar vikten av samverkan för att utväxlingen för svensk fotboll skall bli så bra som 

möjligt och att man då skall vara öppen för olika organisatoriska lösningar som kan tillvarata båda parters 
behov av inflytande över viktiga frågor. 

 
Ett sådant exempel är att Svenska FF har ändrat sin tjänstemannaorganisation inom det fotbollstekniska 

området och därmed får en särskild enhet som skall arbeta med herrelitfrågorna. Här är parterna överens 
om att SEF måste ha en betydande roll i utvecklingen inom detta område. 

 
Andra områden som bör utvecklas i samma riktning är anläggningssidan, säkerhetsfrågorna, 

evenemangsutveckling och att säkerställa SEF:s inflytande över spelordningarnas uppläggning. 
 
Ett av de viktigaste områdena som diskuterats är SEF:s rätt att exploatera de varumärken som hör till 

herrarnas elitverksamhet. Båda parter är överens om att SEF har särskilt starka incitament att driva en sådan 
exploatering eftersom den direkt berör de enskilda klubbarnas verksamhet. En del av rättigheterna här är 
känsliga och av betydelse för hela fotbollsrörelsen. Ett sådant exempel är namnrättigheterna till tävlingarna. 
En exploatering av dessa kräver förankring i hela rörelsen men parterna ser ingen egentlig motsättning kring 
detta under förutsättning att arbetet sköts professionellt och att de värden som tillförs fotbollen är 
betydande. 

 
Sammantaget kan vi konstatera att överläggningarna med Svenska FF varit mycket positiva och 

konstruktiva varför vi inom projektet anser att dessa frågor skall behandlas skyndsamt av SEF så att den 
nödvändiga samordningen av verksamheterna kan ske så snart som möjligt och att gränsdragningen mellan 
organisationerna kan preciseras i en överenskommelse. 

 
 

TÄNKBARA FÖRDELNINGS PRINCIPER 

 

Att förhandla fram centrala gemensamma avtal och fördela intäkterna mellan medlemmarna 
på ett effektivt och allmänt accepterat sätt är en av SEF:s viktigaste uppgifter. De viktigaste 
avtalen är medieavtalen och avtalet med Svenska Spel. Vi är övertygade om att ytterligare avtal av 
betydande dignitet kan läggas till dessa i framtiden. 

Frågan om en eventuell förändring av fördelningsprinciperna var aktuell redan inför 
säsongen 2011 eftersom man då går in i en ny avtalsperiod på mediesidan. Föreningarna valde 
dock att behålla de gällande principerna under 2011 för att vi skulle kunna behandla frågan inom 
ramen för projektet och ta fram beslutsunderlag för en eventuell förändring. 
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Den nuvarande modellen bygger på att avtalen först delas upp mellan Allsvenskan och 
Superettan. Därefter fördelas intäkterna i Allsvenskan så att alla klubbar får en viss 
grundersättning och resterande belopp delas i två potter som i sin tur fördelas efter klubbarnas 
sportsliga resultat och exponering i media. Superettans andel fördelas i grundersättning och en 
pott som fördelas efter sportsliga resultat. 

Inom ramen för projektet har vi tittat på alternativa fördelningsprinciper som tillämpas i 
andra ligor. 

Premier League har ett system som liknar det svenska där alla föreningar får en grundplåt 
och att övriga inhemska intäkter fördelas efter sportslig framgång och exponering. Dock fördelas 
intäkterna från de internationella medierättigheterna lika mellan alla klubbar och de är numera så 
betydande att det har haft en utjämnande effekt på fördelningen. Jämfört med andra stora ligor i 
Europa har Premier League därför en ovanligt jämn fördelning av gemensamma medel. 

Exempelvis österrikiska ligan och hockeyligan i Sverige tillämpar en modell som i princip 
innebär lika fördelning mellan alla klubbar i den högsta serien. Detta får delvis effekten att den 
högsta serien ”stängs” rent ekonomiskt eftersom steget mellan divisionerna blir så stort. I vissas 
länder har denna effekt delvis jämnats ut genom ett ”fallskärmsystem” för de klubbar som flyttas 
ner från högsta serien. 

De fördelningsprinciper som rönt störst intresse inom projektet är de som tillämpas i 
holländska ligan, Eredivisie. 

Den holländska modellen bygger på två delar. Den ena fördelar 50 % av de gemensamma 
intäkterna efter en koefficient som beräknas på de senaste tre årens tabellplaceringar, d.v.s. en 
koefficient beräknad på ackumulerade sportsliga resultat. 

Den andra delen fördelar de övriga 50 % -en efter en koefficient som mäter klubbarnas 
skicklighet i att attrahera sina intressenter och i vilken grad klubbarna utvecklar sin verksamhet. 
Modellen kallas CPM och principerna framgår av bilderna nedan. 

Denna koefficient baseras på en årlig utvärdering som genomförs av ett oberoende bolag för 
ligans räkning. Föreningarna har givetvis godkänt parametrarna som bedöms med sedan kan de 
enskilda föreningarna inte påverka företagets analys. 

Skälet till att denna modell väckt särskilt intresse är att den stödjer den utveckling som vi 
inom projektet anser nödvändig för att svensk elitfotboll skall kunna stärka sin internationella 
konkurrenskraft.  

Den premierar kontinuerliga sportsliga framgångar och därmed långsiktigheten i klubbarnas 
investeringar på den sportsliga sidan. Den andra delen i modellen premierar klubbarnas 
utveckling på viktiga områden som just syftar till att skapa starkare klubbar med betoningen på 
ett utifrån perspektiv som sätter klubbens intressenter i centrum. 

Skisserna här skall ses som modeller att utgå ifrån om föreningarna vill att vi skall utveckla en 
svensk variant av det holländska systemet. Inom projektet har vi varit i kontakt med SKI som 
skulle kunna spela rollen av oberoende institution för utvecklingen av modellen och 
utvärderingen av de enskilda klubbarnas verksamhet. De parametrar som skall gälla måste 
givetvis fastställas av klubbarna gemensamt. Vår bedömning är att SKI har den kompetens som 
behövs och skulle även kunna medverka i projekt som ger elitfotbollen viktig information för att 
förbättra relationerna till sina intressenter. 

Fördelningsprinciperna för 2012 bör fastställas under tidig höst så att föreningarna kan få 
med den informationen in i sitt budgetarbete inför nästa säsong.  
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Vi vill ha indikationer från föreningarna om vilken modell ni skulle föredra så att SEF kan ta 
fram underlag för ett sådant beslut i augusti månad.  
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NYA SUPPORTERDIALOGEN  

 

Dialogen och samverkan med elitfotbollens supporters har tagit sig olika former under årens 
lopp. I de flesta fall har den haft anknytning till de ordningsstörningar som finns runt 
fotbollsmatcher och på läktarna. Det har lett till att utgångspunkten för de aktiviteter och projekt 
som skapats för att förbättra situation i regel har utgått ifrån negativa förtecken. Vi kan också 
konstatera att de konstellationer elitfotbollen hittills arbetat i inte har lyckats lösa problemen även 
om de från tid till annan varierat i intensitet. 

En allt större andel av SEF:s medlemsföreningar menar att de negativa elementen i 
supportergrupperna fått alldeles för stor inverkan på de initiativ som tagits till förbättringar. 
Dessa grupper har i flera avseende satt agendan för klubbarnas insatser. Inom projektet har vi 
kommit fram till att det är hög tid att förändra hela processen om vi vill nå beständiga 
förbättringar i svensk elitfotboll. 

Varje enskild klubb har ansvaret för sina arrangemang och sina supporters men problemet är 
av sådan art och omfattning att hela fotbollsrörelsen måste kraftsamla, kanske även tillsammans 
med andra idrotter som har liknande problem. 

Det är viktigt att supportrarna är involverade i arbetet att förbättra läktarkulturen och 
ordningen runt elitmatcherna men det är SEF och fotbollen själv som skall sätta agendan och 
definiera förutsättningarna. Klubbarnas supportrar är betydligt fler än de som skapar oro och det 
gäller att den stora majoriteten av ”riktiga” supportrar kan ta kommandot över situationen. 

Från projektet vill vi föreslå att SEF börjar arbeta med ett projekt som innebär att det blir 
klubbarna som tar initiativet till att utveckla en bättre dialog och att alla arbetar tillsammans mot 
detta mål. Vi har haft den här frågan uppe i resonemangen med Svenska FF och de delar vår 
uppfattning. 

Tanken är att SEF skall invitera alla tänkbara intressenter i detta projekt. Det innebär att 
andra idrottsorganisationer, supportergrupper av varierande slag, kommersiella partners och 
mediepartners kan vara med liksom myndigheter och andra institutioner. Projektet skall ha ett 
brett anslag och bl. a innehålla ett kontrakt som alla medverkande måste skriva under för att få 
vara med. I kontraktet anges vilken syn man har på supporterdialogen och läktarkulturen samt 
vilka regler som skall gälla för elitfotbollens publika arrangemang. Genom ett sådant 
förfaringssätt ställer man frågorna på sin spets och de som inte vill vara med i projektet får 
bevisbördan, inte de goda krafter som vill skapa en bättre miljö runt elitfotbollen. 

Angreppssättet skall vara nytt och det gäller för SEF att tillsätta en kraftfull projektledning 
för att lyckas. Vi tror att så många intressenter runt fotbollen är villiga att vara med att vi kan 
skapa en betydande projektbudget i samarbete med olika partners. 

Problemen runt matcherna i Allsvenskan och Superettan är hela fotbollens problem och 
måste därför angripas tillsammans. Man kan inte skylla på varandra och tro att frågorna löses av 
sig själv. De klubbar som har problem måste känna stöd från övriga föreningar och de måste 
samtidigt förstå att de som har problemen också är de som måste arbeta hårdast för att åtgärda 
dem. 

Hela projektet skulle kunna finansieras om vi kunde få bukt med de onödiga och oönskade 
ordningsstörningar på arenorna som leder till betydande bötesbelopp för klubbarna. 

De här frågorna kan fotbollen inte lösa helt på egen hand. Särskilt polis och myndigheter 
måste vara tätt involverade i arbetet och den svenska lagstiftningen med sina tillämpningar är 
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otillräcklig för en långsiktig lösning. Den måste skärpas och det är bl. a SEF:s uppgift att verka 
för en sådan förstärkning av regelverket.  

 

SUMMARISK BEDÖMING AV INVESTERINGSBEHOV OCH 
INTÄKTSFÖRSTÄRKNING  

 

Vi har tidigare nämnt att vi ser det som omöjligt att uppnå den vision föreningarna fastställt 
om man inte investerar i nya mötes- och beslutsformer samt en betydande förstärkning av SEF:s 
administration. 

Vi säger vidare att det är nödvändigt för elitklubbarna att fördubbla sin omsättning inom en 
femårsperiod om vi vill förstärka vår konkurrenskraft till den nivå flera jämförbara ligor har idag. 
Det låter ambitiöst men vi tror att det är möjligt. Härigenom skapas också resurser för de 
gemensamma investeringarna samtidigt som de enskilda klubbarnas ekonomi förstärks. 

De nya mötes- och beslutsformerna kommer inte att medföra någon kostnadsökning jämfört 
med idag, snarare effektivisera beslutsfattandet och därmed minska behovet av oplanerade 
möten. 

Förstärkningen av SEF:s administration kommer sannolikt att medföra en merkostnad på 
årsbasis om ca 2,5 – 3 miljoner kronor. Denna förändring slår igenom först 2012 och vi anser att 
vi genom omfördelningar i den befintliga budgeten i kombination med nya intäkter som kan 
genereras i anslutning till det nystartade gemensamma medieprojektet kan finansiera denna 
förstärkning redan från 2011. 

Om föreningarna väljer att införa ett nytt fördelningssystem för gemensamma intäkter och 
permanenta metoder för att följa upp och förstärka nya marknadsföringsinsatser som anses 
nödvändiga för att kunna expandera de gemensamma resurserna kommer detta sannolikt att 
medföra ökade kostnader med 3 – 4 miljoner kronor per år. Merparten av dessa kostnader 
infaller först från 2012. 

En mer aktiv framtoning kommer att kräva insatser på kommunikationsområdet och framför 
allt kommer en ny satsning på en supporterdialog som syftar till att ta initiativet i debatten och 
utvecklingen att kräva investeringar i olika former av projekt. Vi tror dock att dessa till stor del 
kan finansieras genom gemensamma bidrag från de parter som kommer att ingå i dialogen. När 
verksamheten är i full gång kommer den sannolikt att fordra projektmedel på 1 – 2 miljoner 
kronor i årsgenomsnitt. 

Den största omedelbara intäktspotentialen ligger i rätten att exploatera elitfotbollens 
varumärken och succesivt bygga upp värdet på tävlingarna. En internationell jämförelse pekar på 
att det bör vara möjligt att ta in 25 – 30 miljoner kronor årligen inom det här området. I 
praktiken kommer de första intäkterna här att kunna strömma in från 2012. 

Vi är emellertid övertygade om att de centrala aktiviteter vi kan få igång redan under 
innevarande säsong skall få positiva effekter på de enskilda klubbarnas intäkter. Det pågår redan 
en särskild satsning på publikrekrytering där SEF och Svenska FF tillsammans investerar 6 
miljoner kronor. Stor del av denna satsning koncentreras kring säsongsstarten i Allsvenskan och 
Superettan. Spelschemat är dessutom anpassat för att skapa maximalt intresse. 

TV4 och Canal+ har aviserat intressanta satsningar och ett av SEF:s uppdrag blir att fungera 
som katalysator och pådrivare för att maximera utfallet av dessa nya initiativ. 
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Svenska Spel planerar också att tillsammans med SEF satsa på gemensamma projekt i syfte 
att öka intresset för elitfotbollen. 

Klubb TV kommer igång på allvar under 2011 och här gäller det för klubbarna att verkligen 
utnyttja de möjligheter detta ger till ökade intäkter och ökat intresse bland klubbarnas fans och 
andra intressenter. Onside kan spela en viktig roll i att stärka elitfotbollens varumärken om 
klubbarna utnyttjar deras service på ett optimalt sätt. Här kan SEF spela en betydande roll som 
hälftenägare i bolaget. 

Den verkliga intäktsökningen uppkommer när de nuvarande centrala avtalen skall 
omförhandlas. Medieavtalet gäller nu fem år och avtalet med Svenska Spel skall omförhandlas 
under perioden. Om elitfotbollen skall ha möjlighet att nå avtal som liknar de våra nordiska 
grannländer har på medieområdet måste SEF verkligen investera i att höja värdet på sina 
produkter, d.v.s. tävlingarna. Den investeringen måste inledas nu och det är därför som vi i 
projektet betonar vikten av att utöka kapaciteten inom marknadsområdet. 

Sammantaget menar vi alltså att de investeringar som fordras kan finansieras med ökade 
intäkter redan under 2011 och vissa omprioriteringar i budgeten. Från och med 2012 skall 
investeringarna leda till ökade gemensamma intäkter och ge överskott till föreningarna.  
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REFERENSER 

Projektet har haft till uppgift att komma med konkreta förslag till åtgärder för att omsätta de 
förslag som presenterats i JKL:s utredning om SEF:s framtidsfrågor. Denna rapport har därför 
varit ett betydande referensmaterial. 

Så har också rapporter från UEFA och EPFL varit för de internationella jämförelserna samt 
handböcker, organisationsbeskrivningar mm från utländska ligor. 

Stor vikt har lagts vid diskussioner i delprojektgrupperna och Styrgruppen där olika aspekter 
har kunnat tillföras direkt från de berörda medlemsföreningarna. Dessa diskussioner har utgjort 
den viktigaste ingrediensen i projektarbetet. De har kompletterats med två beslutsmöten i 
november 2010 och januari 2011 där alla SEF:s medlemsföreningar varit närvarande och kunnat 
ge sina synpunkter under projektets gång. 

För att kunna ta fram konkreta förslag till åtgärder har vi även lagt stor vikt vid att undersöka 
hur andra liknande organisationer löst sina frågor. I detta arbete har vi besökt och haft 
förhandlingar med följande organisationer: 

- Svenska Fotbollförbundet (Lars-Åke Lagrell och Mikael Santoft) 

- Svenska Hockeyligan (Peter Gudmundsson) 

- European Professional Leagues, EPFL ( Emanuel Macedo de Medeiros, CEO) 

- Premier League (Sir Dave Richards, president) 

- Holländska ligan, Eredivisie (Alex Tielbeke, CEO) 

- Österrikiska ligan (Georg Pangl, CEO) 

Vi har dessutom haft tillgång till omfattande material från våra nordiska grannar i Norge och 
Danmark, bl. a har den danska ligans gedigna utredning om förändringar i antal lag i serierna 
legat till grund för ett av de konkreta förslag som diskuterats. 

Vi har även haft tillgång till experter inom vissa områden för att ta fram beslutsunderlag, t ex 
har Anders Brulin på Svenska FF hjälpt oss att ta fram underlag för diskussionerna om antal lag i 
serierna. 

Internationella rapporter av varierande slag har utnyttjats som referensmaterial i likhet med 
rapporter i svensk media. 
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                   Bilaga 1   

Code of Conduct för projektet 

 

Projektet måste ha högt i tak och låta alla olika åsikter komma till tals. 
Medlemsföreningarna och projektledamöterna måste känna att de kan 

uttrycka sig fritt och öppet utan att riskera att bli utpekade i en eller annan 
riktning. 

Projektarbetet skall löpande avrapporteras till medlemsföreningarna och 
vid varje tillfälle tas ställning till vad som skall offentliggöras. 

SEF:s ordförande är talesman för det totala projektet om inget annat 
beslutas från fall till fall. 

Mötesdiskussionerna är förtroliga och kommenteras inte offentligt av 
enskilda deltagare. 

Delprojektmöten kommenteras aldrig offentligt. 
Material som utgör underlag för projektarbetet är inte offentligt. 
Projektets slutrapport skall vara offentlig. 
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