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1. UPPDRAGSBESKRIVNING
Elfsborgs årsmöte i mars 2018 blev händelserikt, mycket beroende på att frågan om ett
eventuellt damlag i föreningen fick stort utrymme. Två av motionerna till årsmötet handlade
om den frågan. Den första av dem föreslog att:
1. IF Elfsborg under 2018 startar ett elitsatsande damlag som går in i seriespel 2019.
2. IF Elfsborg undersöker möjligheterna till samarbete med de lokala div1-klubbarna i Borås,
Bergdalen och Sjömarken, med syfte och mål att starta det elitsatsande damlaget i IF
Elfsborg så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Den andra damfotbollsmotionen föreslog:
1. Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande
damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt
bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska
vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi
därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.
På årsmötet var det den andra motionen som fick gehör. IF Elfsborgs styrelse bestämde därefter
att utredningen skulle göras av en oberoende part. Västra Götalands Idrottsförbund fick
uppdraget att genomföra den oberoende utredningen. Arbetet med utredningen inleddes i
september 2018. Projektledare för utredningen har Mattias Rahm varit och han har genomfört
uppdraget tillsammans med Ola Jodal.
Syftet med utredningen är tvådelat:
1. Det första syftet är att undersöka vilka möjliga konsekvenser en satsning på damverksamhet
skulle få för IF Elfsborg utifrån framför allt fyra aspekter: ekonomi, varumärke, organisation och
omgivande samhälle.
2. Det andra syftet är att ta fram underlag för att IF Elfsborg, om de vill starta ett damlag, skall
kunna fatta ett väl genomtänkt beslut om när och hur damlaget skall startas, vilka principer som
skall gälla för verksamheten och vilken organisationsform som skall användas.
Västra Götalands Idrottsförbund vill understryka att de utmaningar som är förknippade med en så
omfattande utvidgning av verksamheten som damfotboll skulle innebära är svårbedömda. Västra
Götalands Idrottsförbund roll är att ta fram ett grundligt utredningsmaterial som IF Elfsborg kan
grunda sina beslut på. Däremot kommer Västra Götalands idrottsförbund inte ge några direkta
rekommendationer till IF Elfsborg hur föreningen skall gå vidare i frågan. De besluten får Elfsborg
själva fatta.
Med damlag/damverksamhet menas i denna rapport seniorlag samt ungdomslag över 15 års ålder.
De senare inkluderas då dessa lag i organisationen ofta betraktas som elitförberedande och ligger
nära seniorlaget. Med flickfotboll menas därmed ungdomslag upp till 15 års ålder.

2. HISTORIK
Fotboll har spelats sedan 1850-talet och internationellt har det spelats professionell fotboll på
herrsidan sedan tidigt 1900-tal. IF Elfsborg grundades 1904 och Allsvenskan startades 1924. År 1926
gick Elfsborg upp i allsvenskan för första gången och har sedan dess bland annat vunnit sex SM-guld
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och tre titlar i svenska cupen. Den organiserade damfotbollen fick sitt genombrott på 1970-talet.
1968 startades Västergötlands damfotbollsserie. Den dominerades av Öxabäcks IF, som startade sitt
damlag 1966. Damallsvenskan startades 1988 och Öxabäck var tidigt framgångsrika även på nationell
nivå och vann SM-Guld sju gånger. Klubben spelade i damallsvenskan fram till 1998, men efter det
lades damlaget ner på grund av ekonomiska problem.
Tidigt i damfotbollens historia var även Boråslaget Kronängs IF framgångsrika. De spelade sju
säsonger i Sveriges högsta division under perioden 1978-1987. Det senaste laget från
Sjuhäradsbygden som spelat i damallsvenskan var Dalsjöfors GOIF. Efter flera säsonger i Sveriges
andradivision kvalificerade sig laget för allsvenskan 2011. Säsongen blev dock tuff och det slutade
med att de åkte ur. I samband med degraderingen blev ekonomin allt mer ansträngd, vilket till slut
fick konsekvensen att hela föreningen gick i konkurs 2012.
I nuläget är fem lag från Sjuhärad kvalificerade för spel i division 1 under 2019 (Sjömarkens IF,
Bergdalens IK, IFK Örby, Nittorps IK och IK Friscopojkarna). Två av lagen kommer dessutom från Borås
kommun (Sjömarken och Bergdalen). Fram till för ett par år sedan hade IF Elfsborg bara verksamhet
för pojkar och herrar. 2015 startade dock klubben verksamhet för flickor. De första flicklagen var
tjejer i åldern 7-8 år. Idag finns spelare födda år 2008 och senare med i flickverksamheten. Det finns
sedan tidigare beslut i föreningen att flickverksamheten skall fortsätta. I det beslutet ingår att
verksamheten successivt skall växa så att det inom ett par år finns flicklag i alla åldersgrupper upp till
15 år.
2014 startade IF Elfsborg dessutom Flickakademien. Den startades som ett samarbete mellan IF
Elfsborg och flickföreningarna i Boråstrakten för att ge tjejer möjlighet att träna tillsammans över
klubbgränserna med en för dem neutral tränare. Flickakademin har en elit- och en breddgrupp.
Tjejerna tillhör sitt ordinarie klubblag men har i dagsläget möjlighet att träna en gång varannan vecka
och spela en cup per år tillsammans.
År 2014 blev också Vi Tillsammans ett starkt ledord i IF Elfsborg. Vi Tillsammans är samlingsnamnet
för IF Elfsborgs samhällsengagemang och är föreningens sätt att vara en medspelare i regionen. Vi
Tillsammans är i huvudsak indelat i tre områden: fotboll, samhälle och supportrar.
Debatten runt en eventuell tjej- och damverksamhet i Elfsborg har varit livlig de senaste åren. Det
understryks till exempel av ett antal artiklar i Borås tidning i ämnet. Den debatten är också en viktig
del av bakgrunden till de två motioner som var uppe på det senaste årsmötet och som i sin tur utgör
bakgrunden till denna utredning.

3. MATERIALINSAMLING
För att genomföra utredningen har tre typer av data samlats in.
1. För det första har fokusgruppsintervjuer genomförts med ett antal intressegrupper. Med
intressegrupp menas grupper i och runt Elfsborg vilka är direkt berörda av en eventuell damsatsning i
IF Elfsborg. De intressegrupper som vi genomfört fokusgruppsintervjuer med är representanter från
samarbetsföreningarna till Flickakademien, de som kallar sig ledningsgruppen för elitverksamhet i
Borås – damfotboll, Elfsborgs sponsorer, supporters, personalen och kommunen. Dessutom
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genomfördes en separat intervju med Erik Svalander som låg bakom en av motionerna om
damfotboll vid förra årsmötet.
Det huvudsakliga syftet med fokusgruppsintervjuerna är att få fram deltagarnas argument för olika
alternativ gällande en eventuell damsatsning i Elfsborg. Det vill säga vilka potentiella
fördelar/positiva konsekvenser respektive nackdelar/negativa konsekvenser/risker de ser med en
damsatsning i Elfsborg.
Men vi vill också, i den mån det faktiskt är möjligt, få fram vad de olika intressegrupperna och
individerna i grupperna faktiskt tycker om ett eventuellt damlag i IF Elfsborg. Därför har vi också
kompletterat fokusgruppsintervjuerna med en kort enkät till sponsorgruppen, supportergruppen och
kansligruppen. I de övriga grupperna hade de redan innan mötet pratat ihop sig om vad de tycker i
frågan och haft ståndpunkterna klara i gruppen redan innan fokusgruppsintervjun genomfördes.
Därför fanns det ingen anledning att i deras fall också komplettera med enkätfrågor på individnivå.
Vad föreningarna Sjömarkens IF och Bergdalens IK tycker i frågan har vi fått fram genom att ställa ett
antal frågor till dem som de sedan behandlat på ett styrelsemöte och besvarat skriftligen till oss.
2. För det andra har vi genomfört samtalsintervjuer med ett antal informanter. Med informanter
menas i det här sammanhanget personer eller grupper som har erfarenheter och/eller kunskaper
som gör att de kan agera experter inom områden som är viktiga för att Elfsborg skall kunna ta
ställning till en eventuell damsatsning.
Bland informanterna som ingår i utredningen finns dels ett antal föreningar som vi bedömer sitter på
viktiga erfarenheter, dels ett antal personer med viktig expertkunskap. De föreningar vi valt att
intervjua är i första hand föreningar som har erfarenhet av att parallellt driva dam- och
herrverksamhet på hög nivå (Hammarby IF, Djurgårdens IF och IK Sävehof) men också en förening
(Växjö DFF) vilken på kort tid gjort en lyckad satsning på damfotboll i en separat flick- och
damförening.
Vi har också valt att intervjua ett antal fler personer/grupper med expertkunskaper inom ett visst för
utredningen relevant ämne. Vi har intervjuat en grupp representanter för Västergötlands
fotbollsförbund. De bidrog framför allt med information om regelverket kring ett nytt lag i
seriesystemet, statusen för dam- och fickfotbollen i Sjuhärad/Borås och deras bedömning av på vilket
sätt damfotbollen i regionen skulle påverkas av en eventuell satsning på damfotboll i Borås. Vi har
fortsättningsvis även fått information från Martin Pernheim på Skatteverket. Martin är expert på
skattefrågor runt sponsring och har sedan många år varit utbildare för SISU Idrottsutbildarna i frågor
som rör idrott kopplat till skatteregler. Vi har också genomfört en intervju med Jonas Nystedt,
rådgivare omvärldsbevakning på Svenska Fotbollsförbundet. Jonas bidrog med kunskap om trender
kopplat till damfotbollens utveckling nationellt. Linda Wijkström som är generalsekreterare på
Svensk Elitfotboll Dam har försett oss med information om ekonomin för föreningarna i Obos
Damallsvenskan och Elitettan samt bidragit med vad hon tycker är viktigt för svensk damfotbolls
utveckling. Christer Pallin var länge expert på föreningsjuridik på Riksidrottsförbundet och har gett
oss information om fördelar och nackdelar med olika organisationsformer. Och slutligen har Frans
Fransson hjälpt oss med expertkunskaper om sponsring och varumärkesfrågor. Frans har bland annat
varit med och skrivit den nyutgivna boken Hållbar sponsring – en handbok för idrotten med teori, tips
och inspiration.
3. För det tredje har vi valt att samla in och rapportera ett antal ekonomiska nyckeltal i föreningar
med damverksamhet samt information från aktuella regelverk som har relevans för frågan. De
regelverk det handlar om är de som styr vilka möjligheter det finns att gå in med ett nytt lag i
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seriespel, reglerna för sponsring som skulle kunna påverka den aktuella frågan samt vad som står i
kollektivavtalet för damfotbollsspelare. Vi har också försökt beskriva ett antal trender som kan hjälpa
till att bedöma utvecklingen framöver.

4. INTRESSEGRUPPERNA
Intressegrupperna och deltagarna i respektive grupp har vi tagit fram i samarbete med Elfsborgs
styrelse och kansli. Meningen är att de så brett som möjligt skall spegla de grupper som närmast
berörs av en eventuell damsatsning i IF Elfsborg.
4.1 Ledningsgrupp för elitverksamhet i Borås – damfotboll
När fokusgruppsintervjun med ledningsgruppen för elitverksamhet i Borås – damfotboll genomfördes
i slutet på september hade gruppen funnits i lite drygt två månader. Gruppen har det gemensamt att
de vill få fram ett damelitlag i Borås. De har också i sin sammansättning strävat efter att de skall
samla så bred relevant kompetens som möjligt och dessutom ha ett så brett nätverk som möjligt i
Borås.
4.2 Erik Svalander
Erik Svalander har sedan många år varit engagerad i damfotbollens utveckling i Borås. Det var också
han som skrev motionen till förra årsmötet i vilken han föreslog att Elfsborg i samarbete med någon
av de lokala klubbarna i division 1 skulle starta ett elitlag på damsidan som skulle gå in i seriespel
2019. Hans engagemang i den här frågan gjorde att det kändes viktigt att få höra hans resonemang
och åsikter.
4.3 Samarbetsföreningarna Flickakademien
Som framgår i inledningen har Elfsborg i samarbete med de lokala föreningarna som bedriver
verksamhet för flickor sedan fyra år tillbaka drivit en Flickakademi för tjejer i åldern 14-17 år.
Flickakademien har naturligtvis en självklar koppling till en eventuell damsatsning i Elfsborg. Till
mötet med samarbetsföreningarna i Flickakademin hade flickakademins styrgrupp, namngivit de
personer som skulle bjudas in till mötet. Sju stycken av de åtta inbjudna personerna hade möjlighet
att närvara vid fokusgruppsintervjun.
4.4 Sponsorer till Elfsborg
Sponsorernas sätt att resonera om en eventuell damsatsning i Elfsborg är naturligtvis av största vikt
eftersom vad de tycker har en självklar koppling till sponsorintäkterna. Till fokusgruppsintervjun med
sponsorerna bjöds 25 personer från 21 företag i Elfsborgs företagsnätverk. Listan på vilka som skulle
bjudas in togs fram av Elfsborgs kansli och syftet var att det skulle täcka in så många olika typer av
sponsorer som möjligt för att också få fram så många olika ståndpunkter och argument som möjligt.
Av de inbjudna var det elva stycken som tackade ja och sedan var det tre som tvingades lämna
återbud precis innan mötet. Det innebär att sponsorgruppen till slut bestod av åtta personer som
representerade sju olika företag. För att få in information om vad fler företag tycker så skickades
enkätfrågorna ut även till de av de 21 företagen på den ursprungliga listan som inte var med under
fokusgruppsintervjun. Där svarade ytterligare sju företag. Totalt har alltså 14 av 21 företag svarat på
enkäten.
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4.5 Kanslipersonal - IF Elfsborg
Personalen på Elfsborgs kansli är på många sätt navet i föreningens verksamhet. Det är därifrån den
mesta verksamheten organiseras och de som jobbar på kansliet sitter därmed på mycket information
om hur en damsatsning skulle påverka föreningen, kanske framför allt verksamhetsmässigt,
resursmässigt och organisatoriskt. Till fokusgruppen med kanslipersonalen hade Elfsborgs kansli
själva valt ut sju anställda från olika delar av verksamheten. Intervjun genomfördes i två delar
eftersom två personer fick förhinder att delta vid det första tillfället.
4.6 Supporters till IF Elfsborg
Elfsborgs supporters är naturligtvis en väldigt central del av föreningen. Hur påverkas deras stöd av
ett eventuellt damlag i föreningen? Vad ser de för eventuella positiva respektive negativa
konsekvenser med en damsatsning? Och i hur stor utsträckning tror de att supportrarna kommer att
sluta upp runt ett eventuellt damlag? Till supportergruppens fokusgrupp bjöds dels de två supporters
in som skrev den årsmötesmotion om damfotboll som fick bifall, dels ett antal andra centrala
personer från klubbens supporterled. Målsättningen var att få ett så brett urval av supporters som
möjligt. De inbjudna fick också möjlighet att komplettera med egna namn som kunde bredda
gruppen. Allt för att få så bred representation som möjligt.
4.7 Bergdalens IK och Sjömarkens IF
I Borås kommun finns det i nuläget två föreningar som spelar damfotboll i division 1. Det är
Bergdalens IK och Sjömarkens IF. Vi har bedömt att de är de två föreningarna i närområdet som
berörs allra mest om Elfsborg eventuellt startar damverksamhet och därför har vi via mail ställt ett
antal frågor till dem om hur de ställer sig till olika varianter av en damsatsning i IF Elfsborg. De
frågorna har sedan behandlats på ett styrelsemöte innan de skriftligen har gett sina svar till oss.
4.8 Styrelsen och medlemmarna
Elfsborgs styrelse har en självklar nyckelroll i ett sådant här beslut. Det är de som är beställare av
denna utredning och det är också de som skall formulera förslaget om hur klubben skall gå vidare i
frågan om ett eventuellt damlag till nästa årsmöte. De har dock inte själva medverkat i utredningen
som en egen fokusgrupp. Däremot har de som beställare kontinuerligt uppdaterats under
utredningens gång.
De som verkligen bestämmer i en förening är dock medlemmarna. Ändå har vi valt att inte ha dem
som en egen referensgrupp. Anledningen till det är att det är de som i slutändan skall ta ställning i
frågan i samband med årsmötet. Utredningen skall istället ses som ett sätt att hjälpa styrelsen och
medlemmarna med det ställningstagandet. Däremot är flera personer av dem som medverkat i
övriga fokusgrupper, till exempel supporters, sponsorer och Flickakademien, också medlemmar i IF
Elfsborg.

5. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN
Det finns två metodologiska ifrågasättanden som kan göras utifrån det arbetssätt som vi valt. Det
första är urvalet som gjorts till två av samtalsgrupperna. När det gäller supportergruppen och
sponsorgruppen är det alltid möjligt att fråga sig om vi har hittat ett så brett urval att alla argument
verkligen kommer fram under fokusgrupperna och det är också möjligt att ifrågasätta om urvalet är
så representativt att de ståndpunkter som uttrycks under samtalen och i de efterföljande enkäterna
är representativa för hela gruppen Elfsborgssupporters respektive Elfsborgssponsorer. Det kan vara
viktigt att ha i åtanke när ni läser utredningen. Framför allt när det gäller enkätsvaren är det viktigt
att vara försiktig i att generalisera ett så litet och inte representativt säkerställt urval till hela gruppen
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supporters eller sponsorer.
Det andra metodologiska problemet som alltid finns med i fokusgruppsintervjuer är att man aldrig
kan vara säker på att de som deltar säger vad de verkligen tycker under en gruppintervju. Den
problematiken aktualiseras mest när det är en moraliskt känslig fråga och den ena ståndpunkten
anses mer ”moraliskt rätt”. I den typen av frågor finns det alltid en risk att deltagarna håller igen med
åsikter och argument till förmån för den ”moraliskt felaktiga” ståndpunkten (den så kallade
tystnadsspiralen).1 Vi har försökt komma till rätta med det här eventuella metodproblemet på två
sätt. För det första har vi varit noggranna under samtalen med att försöka skapa en stämning i
grupperna som gör att alla skall våga säga vad de tycker. Och för det andra har vi också kompletterat
med anonyma individuella enkätfrågor efteråt där de haft chans att säga vad de tycker om de inte
gjort det under samtalet.

6. INFORMANTFÖRENINGAR
Nedan följer en kort beskrivning av de informantföreningar som ingår i utredningen och även en
motivering till varför vi valt att intervjua respektive förening.
6.1 Hammarby IF FF
Hammarby IF bildades 1897. Hammarby IF Fotbollsförening är en av specialidrottsföreningarna inom
alliansföreningen Hammarby IF. 1999 blev Hammarby en alliansförening och sedan 2001 drivs
fotbollens elitverksamhet i Hammarby Fotboll AB där Hammarby IF Fotbollsförening äger 51 procent
och amerikanska Anschutz Entertainment Group äger 45 procent. Föreningen har 19 000
medlemmar och har Stockholms största upptagningsområde. Under 2020 kommer
damelitverksamheten att flyttas över till Hammarby Fotboll AB.
Hammarby IF DFF eller Hammarby Damfotboll var idrottsföreningen Hammarbys IF:s sektion för
fotboll för damer och flickor. Den startades 1970, blev 1999 en egen alliansförening och gick under
2016 gradvis in i alliansföreningen Hammarby IF Fotbollsförening med flick- och
ungdomsverksamheten. 2017 lyftes även damverksamheten över till HIF FF. Klubben har idag 600
fotbollsspelande tjejer och man har startat en akademi för flickor i åldrarna 12-19 år, som på sikt skall
försörja A-laget med fler egenfostrade spelare.
Hammarby IF DFF hade väldigt dålig ekonomi, dåligt sportsliga resultat och var nära konkurs 2015.
Samtidigt renoverade Stockholms Stad Hammarby IP för 60 mkr. Då kommunen är en viktig
samarbetspartner till HIF FF och även att HIF DFF var en alliansförening valde då HIF FF at ta över den
konkurshotade verksamheten.
Ekonomin styr den sportsliga ambitionsnivån. Sedan övertagandet av damverksamheten från
Hammarby IF DFF har Hammarby IF FF varit tydliga med att damfotbollen ekonomiskt måste stå på
egna ben. Initialt investerades ca 1,5 miljoner för att rädda verksamheten som var konkursmässig.
Klubben har efter ovanstående principer ej ekonomi att satsa på absolut topplacering i
damallsvenskan utan har som målsättning att på sikt positionera sig på placering 4-6.

1

Noelle-Neumann, Elisabeth (1993), The spiral of science. Public opinion – our social skin. University of Chicago
Press.
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2020 är avsikten att flytta över damverksamheten till Hammarby Fotboll AB, för att samla all
elitseniorverksamhet. Det finns synergieffekter på marknadssidan och det kommer då bli enklare att
fördela pengar mellan dam- och herrverksamhet.
Damlaget åkte 2018 ur damallsvenskan och kommer under 2019 spela i Elitettan. Klubbens
allsvenska sejour 1998-2011 utgjorde en av de två längsta någonsin i ligans historia. Hammarby IF
DFF vann SM-Guld 1985.
Herrlagets hemmaarena är Tele 2 Arena och damlaget spelar sina matcher på Hammarby IP (även
känd som Kanalplan). Damerna och herrarna tränar på olika anläggningar i södra Stockholm, på
grund av begränsning i planytor. Hammarby IF är den förening i Sverige som bedrivit elitfotboll på
både herr- och damsidan under längst tid.
Hammarby är en relevant förening att intervjua eftersom de har väldigt lång erfarenhet av att under
varumärket Hammarby bedriva både dam- och herrfotboll på elitnivå. De har dessutom bedrivit de
olika verksamheterna i olika organisationsformer och nyligen tagit in flick- och damverksamheten i
samma organisation som pojk- och herrverksamheten.
6.2 Djurgårdens IF
Djurgårdens Idrottsförening startades 1891 och var länge en flersektionsförening. 1991 ombildades
DIF till en alliansförening med idag 20 föreningar. DIF FF har 14 000 medlemmar.
Djurgården IF Dam gick år 2003 ihop med den etablerade damfotbollsföreningen Älvsjö AIK och
skapade Djurgården/Älvsjö. Klubben vann SM-guld 2003 och 2004.
2007 bytte föreningen namn till Djurgårdens IF Dam. Ekonomin i Djurgårdens IF Dam blev under ett
antal år allt sämre och under 2012-2013 var det en fråga om överlevnad för föreningen. DIF
Fotbollsförening kunde efter samtal tänka sig att ta över damverksamheten, men utan att dra på sig
extra kostnader. Övertagandet blev aldrig en årsmötesfråga inom Djurgårdens IF Fotbollsförening.
Hösten 2013 fick Djurgårdens IF en ny ledning med ursprung från DIF Dam. Det underlättade
damverksamhetens övergång till Djurgårdens IF FF. 2014 flyttades dam/flickverksamheten över från
Djurgårdens IF DFF till Djurgårdens IF FF. Klubben har fått skjuta till medel till damlaget under åren,
då damlaget har haft ett negativt resultat. Idag har föreningen inte bara ett damlag utan även
akademiverksamhet för tjejer från 12 till 19 år.
Herrlaget spelar sina hemmamatcher på Tele 2 arena medan damlaget spelar sina hemmamatcher på
Stockholm stadion. Herr-och damlag tränar dessutom på olika anläggningar.
Djurgårdens erfarenhet har vi bedömt som relevanta i det här sammanhanget av ett antal skäl. För
det första har de erfarenhet av att bedriva elitverksamhet för damer och herrar i samma förening.
För det andra har de erfarenhet av att gå ihop med en annan förening (Älvsjö AIK) för att kunna
starta verksamheten på elitnivå. För det tredje har de dessutom för ett antal år sedan fört över
damlaget från en egen förening till en med killar och herrar gemensam förening. Dessutom har
Djurgårdens VD Henrik Berggren som vi intervjuade en lång erfarenhet av att arbeta med Djurgården
DFF och var med när damföreningen gick in i Djurgården FF.
6.3 Växjö DFF
Växjö DFF bildades 2013 efter ett samgående mellan Hovshaga AIF och Växjö FF. Laget tog över Växjö
FF:s plats i division 1 till säsongen 2014. När Östers damlag och Växjö DFF båda skulle spela i division
1 diskuterade man ett samgående. Man hittade ingen lösning utan Öster lade ner sitt lag och Växjö
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DFF blev Växjös lag med elitambitioner. Spelarna slussades från Östers lag in i Växjö DFF. Laget har på
några få år avancerat från division 1 och spelar nu i damallsvenskan. 2018 var lagets debutsäsong i
damallsvenskan. Växjö DFF slutade då på 7:e plats.
Föreningen har på 5 år ökat omsättningen från knappt 1 miljon kronor till ca 9 miljoner kronor.
Klubben är garanterade 700 000 kronor från EFD (OBOS, Svenska Spel). Detta bidrag är beroende av
akademi och F19-verksamhet. Föreningen har erhållit ett utvecklingsstöd av kommunen värt 1, 5
miljoner kronor per år i tre år. Föreningen är en bredd- och elitförening med flicklag,
akademiverksamhet och damlag. Totalt har föreningen ca 400 aktiva spelare. Laget spelar på
Myresjöhus Arena, som ägs av Östers IF.
Växjö DFF kan bidra till utredningen på ett flertal sätt. För det första har de erfarenhet av att gå ihop
med en annan förening. För det andra har de snabbt byggt upp en stark elitverksamhet som på bara
ett par år gått från division 1 till en mittenposition i allsvenskan. För det tredje kan de bidra med
kunskaper om hur det är att bedriva en elitdamklubb som en separat flick- och damförening. För det
fjärde har de byggt upp ett starkt samarbete med Växjö kommun.
6.4 IK Sävehof
IK Sävehof är en svensk handbollsklubb som grundades 1950. Sävehof har alltid haft dam- och
herrverksamhet i föreningen. 1980 inleddes en elitsatsning på herrsidan och 1987 nådde man
elitserien. 1991 nådde även damerna elitserien och vann 1993 SM-titeln. Damerna är ansedda som
det bästa laget genom tiderna i Sverige med sju raka SM-Guld 2009-2015.
IK Sävehof är världens största handbollsförening med 2000 aktiva spelare i 90 olika lag. Herrar och
damer spelar sedan 2016 i Partille Arena. Vid några tillfällen varje säsong genomför man
gemensamma matcharrangemang där herrar och damer spelar samma dag.
IK Sävehof är troligtvis Sveriges mest framgångsrika elitförening inom någon av de stora
bollsporterna sett till både dam- och herr. De har dessutom haft en väldigt stark kontinuitet i sin
verksamhet och har legat på toppnivå med både herr- och damlaget under väldigt lång tid.
Föreningen omsätter cirka 25 miljoner kronor och har 12 anställda. I verksamheten bedrivs förutom
den egna handbollsverksamheten även Partille Cup som omsätter 30 miljoner kronor och har 4
anställda. De flesta av föreningens anställda arbetar med sysslor som berör både dam och
herrverksamheten och de enda rollerna som är separerade är tränar- och sportchefsrollerna.
När man sponsrar Sävehof så sponsrar man hela föreningen. Som sponsor måste du ha förtroende
för att klubben fördelar sina resurser på bästa sätt (ungdom, herr, dam). Klubben har ett antal
exponeringsplatser (herrtröjor, damtröjor, skyltar, planreklam m.m), men pengarna som en sponsor
betalar för herrtröjan kan lika gärna gå till damlaget och vice versa. Prislappen för exponeringsytorna
är fortfarande dyrare på herrtröjorna än på damtröjorna, men skillnaden blir mindre från år till år.I år
är damtröjorna slutsålda, men det finns plats att köpa på herrtröjorna.

7. DISPOSITION
Resterande del av denna rapport kommer vi gå över till att redovisa utredningsresultat. I nästa
kapitel, det åttonde, kommer vi att redovisa hur ekonomin ser ut för lagen som spelar i
Damallsvenskan och Elitettan. Där redovisas också vilka regler som gäller för ett nytt lag som vill gå in
i seriespel, kollektivavtalet för damelitfotbollspelare och vilka avdragsregler som gäller för sponsring
av damidrott. I kapitel 8 går vi också igenom ett antal relevanta trender: internationell damfotboll,
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intresset för Damallsvenskan, vad som händer i svensk fotboll när det gäller gemensamma herr- och
damföreningar och utvecklingen av det som kallas jämställd sponsring.
I kapitel 9-12 går vi igenom de möjliga konsekvenserna som en damsatsning i Elfsborg skulle få för
det omgivande samhället, för Elfsborgs varumärke, för Elfsborgs ekonomi och för Elfsborgs
organisation.
Kapitel 13 innehåller information som kan underlätta Elfsborgs beslut om hur en damsatsning skall
genomföras om föreningen väljer att starta ett damlag. Det som där behandlas är målsättning, var
och när man skall börja, principer för satsningen och vilken organisationsform.
I kapitel 14 avslutas rapporten med en sammanfattning. Målsättningen med sammanfattningen är
att den skall vara en kortare version av utredningen som skall kunna läsas för sig själv för den som
inte har tid eller möjlighet att ta del av hela utredningen.

8. NYCKELTAL OCH REGELVERK
I det här kapitlet redovisas de nyckeltal som vi anser vara relevanta för att kunna bedöma de
ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att ha ett damlag på elitnivå. Dessutom
redovisas de regler som gäller för att gå in med ett nytt lag i seriesystemet och hur kollektivavtalet
ser ut för spelare inom damelitfotbollen.
8.1 Ekonomi Obos Damallsvenskan2
I Obos damallsvenskan har lagen i genomsnitt en spelartrupp på 22 spelare. Medelinkomsten är
10 193 kr/månad (12 månader /år). Av spelarna är det 27 procent som har 100 procent av sin
inkomst relaterat till sitt fotbollsspelande.
Intäkterna i damallsvenskans föreningar varierar mellan 5-30 miljoner kr/år (beräknat på 10 av 12
föreningar då Hammarby och Djurgården inte redovisar jämförbara siffror). Medianintäkten är 9,3
mkr och mediankostnaden är 10,2 mkr. Föreningarnas intäkter har sedan 2016 ökat med 16 procent,
kostnaderna har under samma period ökat med 20 procent. Publiksnittet i Obos damallsvenskan är
806 personer per match. Intäkterna för damallsvenskans föreningar fördelar sig som visas i figur 8.1
nedan.

2

Samtliga ekonomiska uppgifterom dam- och herrallsvenskan har hämtats från Svensk Elitfotboll dam, Svensk
Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet. Vill man fördjupa sig om ekonomin i Damallsvenskan,
Herrallsvenskan och Elitettan finns all information samlad här:
https://fogis.se/medieservice/dokumentbank/ekonomi/
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Figur 8.1. Intäkternas fördelning bland damallsvenskans föreningar 2017

Siffrorna i figuren: matcher (publik, försäljning) 6%, gemensamma avtal 6%, sponsring och reklam
49%, Uefa Women´s Champions League (UWCL) 1%, bidrag 10% och övrigt 28%
Fördelningen mellan de olika intäktskällorna är väldigt jämn över tid. 2016 blev dock damallsvenskan
av med ett par stora centrala avtal (TV och Svenska Spel), vilket gjorde att gemensamma avtal
minskade från 18% till 6%. Under 2018 har EFD (Elitfotboll dam) skrivit några nya avtal för
Damallsvenskan, vilket gör att denna procentsats kommer att öka lite igen.
I herrarnas allsvenska är den genomsnittliga spelarersättningen 104 319 kr/mån. Det är en kraftig
ökning sedan 2016. Det året var den genomsnittliga ersättningen 93 142 kr/mån. Intäktsfördelningen
på herrsidan är annorlunda än den på damsidan. Intäkter för publik/match (22 procent) och
spelarförsäljning och uthyrning (20 procent) är klart högre för herrarna jämfört med damerna.
Däremot är andelen som kommer från sponsring (24 procent) relativt sett lägre för herrarna. Spel i
Europacuper, spelarförsäljningar och intäkter från Gothia Cup är tre stora intäktsmöjligheter för
lagen i herrallsvenskan. Motsvarande intäkt för damerna är näst intill obetydlig. Den genomsnittliga
publiksiffran i herrallsvenskan är 9 087 åskådare per match, vilket är mer än 10 gånger så högt som
för damallsvenskan.
Om vi går över till hur de damallsvenska lagens kostnader fördelas så visas det för år 2017 i figur 8.2
nedan.
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Figur 8.2 Kostnadernas fördelning bland damallsvenskans föreningar 2017

Siffrorna i figuren: Personalkostnader 63%, match och träning 15%, reklam och sponsring 2%, UWCL
2%, administration 3% och övrigt 15%
Fördelningen av kostnaderna för 2017 är snarlik fördelningen föregående år. Personalkostnader är
dominerande och står för 63% (2016: 64%), vilket är naturligt då klubbarna bedriver
tjänsteproducerande verksamhet vilket innebär att spelare, ledare och kanslipersonal är klubbarnas
främsta resurser. För att bedriva en professionell fotbollsverksamhet krävs mer resurser samtidigt
som högre krav har ställts på kanslipersonal och tränare under senare år, vilket gör att
personalkostnader succesivt ökar under åren. Dock har personalkostnadernas andel av föreningens
totala kostnader inte setts öka under senaste 10-årsperioden, utan befunnit sig på en relativt jämn
nivå, strax över 60 procent.
I tabell 8.1 till 8.4 redovisas den ekonomiska utvecklingen för damallsvenskans föreningar över tid
mellan 2013 och 2017.
Tabell 8.1 Damallsvenskans utveckling över tid 2013-2017 (intäkter, kostnader, spelarersättningar
och publiksnitt)
Jämförelsesiffror
Medianintäkt
Mediankostnaden
Spelarersättningar
Publiksnitt

2013
7,0 mkr
7,5 mkr
11 208 kr/mån
741 pers/match

2015
7, 3 mkr
7,4 mkr
10 788 kr/mån
907 pers/match
14

2017
9,3 mkr
8,9 mkr
10 193 kr/mån
809 pers/match

Tabell 8.2 Damallsvenska föreningars intäktsutveckling 2013-2017 (tkr)
Utveckling Intäkter
Drift ex. spelarförsäljning
UWCL
Spelarförsäljning

2013
96 949
2 083
316

2015
98 311
1 760
1 374

2017
120 198
1 127
3 649

Tabell 8.3 Kostnadsutveckling i damallsvenskan 2013-2017 (tkr)
Utveckling kostnader
Drift ex spelarkostnad
UWCL
Spelarersättningar

2013
104 568
1 297
35 506

2015
104 412
1 111
34 177

2017
129 912
877
32 290

Tabell 8.4 Resultatets beståndsdelar för damallsvenskans föreningar 2013-2017 (tkr)
Utveckling Resultat
Driftsresultat exkl. UWCL
Driftsresultat inkl. UWCL
Spelaromsättningsnetto

2013
-14501
-13715
33

2015
-6531
-5882
675

2017
-5027
-4777
3 253

En tydlig trend är att intäkterna för spelarförsäljningar ökar. Dessa intäkter är dock fortfarande små,
men trenden är tydlig. Den troliga orsaken till detta kan vara att fler ekonomiskt starka
internationella fotbollsklubbar satsat på damlag och värvat spelare från damallsvenskan.
Publiksnittet har under de senaste åren varit relativt konstant.
8.2 Ekonomi i Elitettan3 och i division 1
Elitettan omfattas inte av elitlicens och därför är inte kraven på rapportering lika höga som i
damallsvenskan. Följande siffror tar hänsyn till 12 av de 14 lagen i Elitettan. Från övriga 2 lag saknas
uppgifter.
Publiksnittet ligger på 264 personer/match. Den genomsnittliga intäkten per förening i Elitettan
uppgick 2017 till 3,6 mkr och den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick 2017 till 3,9 mkr.
Medianintäkten är 3,38 miljoner kr/år och mediankostnaden är 3, 6 miljoner kr/år. De redovisade
intäkterna varierar mellan 1,5 och 7,5 miljoner kr/år och förening. Hälften av föreningarna
redovisade ett underskott 2017.
För division 1 finns det inga officiella uppgifter insamlade. De i våra intervjugrupper som har insyn i
division 1-klubbar hävdar att intäkterna i de föreningarna ligger +- 1 mkr. Ledningsgruppen för
elitverksamhet i Borås – damfotboll menar att en satsning på ett damlag på ca 1,5 mkr med säkerhet
skulle vara bland de högsta, eller rent av den högsta, i division 1.

3

Samtliga ekonomiska uppgifter om Elitettan har hämtats från Svensk Elitfotboll dam och Svenska
Fotbollsförbundet. Se mer här: https://fogis.se/medieservice/dokumentbank/ekonomi/
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8.3 Kollektivavtal4
Det finns idag ett kollektivavtal inom damelitfotbollen. Avtalet skrevs under 2013 och gäller tills
vidare. Under vintern 2018-2019 kommer detta avtal att omförhandlas. Omförhandlingen är initierad
av arbetsgivarna.
Enligt generalsekreteraren i spelarföreningen, Magnus Erlingmark, kommer avtalet antagligen att
uppdateras och skrivas om så att det mer liknar det avtal som finns inom herrfotbollen. Erlingmark
tror dock inte att det nya avtalet kommer innebära några större förändringar gällande kostnader för
föreningarna (arbetsgivarna).
De största skillnaderna i de aktuella avtalen mellan herr och dam rör ersättning till spelare vid
sjukdom eller skada. Beroende på hur en spelare blivit skadad eller sjuk så är det väldigt mycket mer
reglerat i herrarnas avtal hur och vem som skall ersätta spelaren.
8.4 Avdragsrätt för sponsring av damfotboll
Martin Pernheim, skatteexpert på Skatteverket, har hjälpt oss med informationen om vad som gäller
angående avdragsrätt för sponsring av damfotboll.5 Han menar att det i debatten ibland sägs att det
är skattetekniskt mindre förmånligt att sponsra damfotboll. Det finns dock inga direkta
regelskillnader mellan dam- och herrfotboll. Det som kan göra det mindre förmånligt att sponsra
damfotboll är marknadsvärdet. Marknadsvärdet är ibland svårbedömt och ligger till grund för det pris
som föreningen sätter på en viss sponsorprodukt.
Skatteverket utgår ifrån att alla företag utan direkt koppling till föreningen vill ha ut så stort värde
som möjligt av sin sponsring till den aktuella föreningen. Det är trots allt en kostnad för företaget att
sponsra oavsett om man får göra avdrag eller ej.
I en uppstart av damfotboll i Borås är det väldigt svårt att göra en bedömning av marknadsvärdet. Då
frågan om damfotboll i Borås är het just nu kan det motivera att marknadsvärdet är högre än normalt
för de företag som är beredda att sponsra en sådan verksamhet.
Vid en revision i ett företag bedömer Skatteverket huruvida företaget har betalat ett överpris eller
om man betalat enligt rådande marknadsvärde. Skatteverket måste dessutom göra en bedömning
från fall till fall. Det är t.ex. omöjligt att jämföra en satsning på damfotboll i Borås 2018 med ett
damlag i Umeå 2005. Föreningen kan aldrig bli drabbad av felaktig prissättning på sin produkt. Det är
det sponsrande företaget som är de som kan drabbas.
Om ett sponsrande företag har en tydlig koppling och stort intresse i föreningen, till exempel att
ordföranden i föreningen äger det sponsrande företaget, kan det enligt skatteverket finnas en risk att
sponsorn har betalat ett överpris för sponsringen. Det värde som i så fall motsvarar överpriset
kommer då inte att vara avdragsgillt.

4

På följande länkar kan man läsa mer om kollektivavtalen för dam respektive herr:
Spelarföreningen: http://spelarforeningen.com/avtal/kollektivavtal-dam/
Damavtalet: http://spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/Kollektivavtal-DAM_20132014_inkl-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbil_orginal.pdf
Herravtalet: http://spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2018/10/Tj%C3%A4nstemannavtaletFotbollsspelare_16-19-1.pdf
5

Läs mer på skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/
aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html#svid1
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Centern lade under hösten 2018 fram ett förslag på en lagändring, som skall gynna jämställd
sponsring av damidrott.6 Lagförslaget innebär att ett företag som sponsrar damidrott skall få göra
dubbelt avdrag för sin sponsring. Om det finns gehör för förslaget i riksdagen och när i så fall en
sådan lagändring kan träda i kraft är idag inte möjligt att svara på. Förändring av skattelagen kräver
ett beslut i riksdagen.
Svensk Elitfotboll dam arbetar också aktivt för att skattereglerna för avdrag för sponsring bör ändras.
De vill att sponsringen skall kopplas till associationsvärde istället för exponeringsvärde.7
8.5 Regelverk för ny förening
Det finns två delar i Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser som får anses relevanta i det
här sammanhanget. Dels är det vilka regler som gäller gällande ett nytt lags placering i seriesystemet,
dels är det reglerna som gäller för en eventuell föreningsfusion. Det sistnämnda blir aktuellt utifall
Elfsborg skulle vilja ta över ett annat lags plats i seriesystemet.
8.5.1 Regler gällande placering seriesystem i fotboll
Grundprincipen är, enligt 2 kap 17 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB), att en nybildad förening ska
placeras in i distriktets lägsta serienivå. I Västergötlands damfotboll är division 4 den lägsta nivån.
Det finns möjlighet att gå samman med en annan förening eller ta över en del av en befintlig
föreningsverksamhet. Den mottagande föreningen kan då överta den överlämnande föreningens
plats i seriesystemet. Om en förening överlämnar del av sin verksamhet, exempelvis
seniorverksamheten i damfotboll, så lämnar föreningen även över sin plats i seriesystemet.
8.5.2 Föreningsfusion
Vid en föreningsfusion överför den ena föreningen sin fotbollsverksamhet till den andra föreningen.8
Utgångspunkten vid en föreningsfusion är att mottagande förening redan är befintlig medlem i SvFF.
Den förstnämnda föreningen avvecklar vanligtvis sin fotbollssektion (och träder ur SvFF) och den
andra föreningens fotbollssektion utvidgas med den tillkommande verksamheten men kvarstår i
övrigt som oförändrad medlem i SvFF och bibehåller sitt föreningsnummer m.m.
Tävlingskommittén (TK) kan också godkänna att en förening överför större delen av en viss
verksamhet i föreningen, t.ex. all senior- och juniorverksamhet på dam/flicksidan, till den andra
föreningen, men behåller barn- och ungdomsfotboll. Det är då inget krav att föreningen begär
utträde ur SvFF eftersom föreningen fortfarande bedriver fotbollsverksamhet.
Vid denna typ av överlåtelse förbehåller sig SvFF:s TK rätten att begränsa överlåtelsen på så sätt att
om den överlämnande föreningen i framtiden ska anmäla ett lag från en viss bestämd ålder i
distriktsfotbollen så ska SvFF:s TK – efter föreningens ansökan – godkänna detta. Enligt
Västergötlands Fotbollsförbund är någon form av praxis att den överlämnande föreningen inte kan
starta om verksamhet inom överlämnat verksamhetsområde på ca 3-4 år.

6

Läs mer här: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2018/2018-09-03c-forbattra-villkoren-for-att-sponsra-damidrott
7

8

Sid 12 i följande rapport: https://www.fcrosengard.se/wp-content/uploads/2018/12/FCR_Rapport_2018.pdf

Källa: Källa: Policydokument - Överlåtelse av serieplats fr.o.m. 2017, Svenska Fotbollsförbundet
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8.6 Relevanta trender
Att förutspå vad som händer i framtiden är ingen lätt uppgift. Men genom att se på utvecklingen de
senaste åren kan man i alla fall göra gissningar om framtiden något mer kvalificerade. Vi har därför
valt att beskriva utvecklingen av damfotbollen i Europa, utvecklingen av intresset för den svenska
damallsvenskan och ytterligare ett antal nationella samhälls- och fotbollstrender.
8.6.1 Internationella damfotbollstrender
Det finns 49 länder i Europa som har en nationell liga för damer. Självklart är nivån väldigt varierande
och utvecklingen ser olika ut i Europa och i övriga världen. I en av FIFA:s publikationer ”Women’s
Football Development Programmes and Guidelines 2015-2018” trycker de på att de vill att
medlemsländerna bör hjälpa att till att utveckla damfotbollen genom att bygga hållbara
(professionella) nationella och regionala serier och tävlingar på olika nivåer. Samtidigt visar Women’s
Football Survey”, som görs bland FIFA:s medlemsnationer, att klubb- och ligautveckling för damer
inte prioriteras särskilt högt i många länder. Ett land som har agerat är Italien. De har ställt kravet på
herrlagen i Serie A att de från och med 2015/16 måste ha en ungdomsverksamhet på flicksidan.
I utlandet finns bland de föreningar som är framgångsrika på damsidan exempel på såväl
självständiga damföreningar som föreningar med både herr- och damelitfotboll. I de högsta ligorna i
Tyskland, Frankrike och Danmark är fördelningen relativt jämn mellan bara damlag och de som har
elitverksamhet för både herr och dam. Dock har vi ingen översikt över hur de gemensamma
föreningarna är organiserade eller och hur deras ekonomiska fördelning ser ut. Det går även att
konstatera att flera av de utländska föreningar som kombinerar herr- och damlag finansieras av stora
ägare som skjuter till finansiella medel till verksamheten.
I England har de stora klubbarna (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal
och Tottenham) damlag. Det är lag med mycket stora intäkter från ägare och TV-avtal. De mindre
föreningarna, som fortfarande med svenska mått mätt är stora, har dock ännu inte valt att starta
damlag.
Det har förekommit rykten om att det skulle ställas krav från UEFA på herrföreningar som deltar i
Europaspel att de måste ha damverksamhet, men det är än så länge bara rykten.
Flera av de stora internationella stjärnorna inom damfotbollen kämpar för förbättrade
förutsättningar för damfotbollen. De får en hel del uppmärksamhet för sina uttalanden och det sker
långsamt en förändring där damfotbollen får en större uppmärksamhet. 2018 var till exempel första
gången som priset Ballon d’OR delades ut till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare, Ada Hegerberg.
8.6.2 Sportnavigatorn 2018
Sportnavigatorn 2018 är en kartläggning av intresset och engagemanget för svensk idrott.9
Undersökningen är gjord via webintervjuer med ett representativt urval av den svenska befolkningen
(+15 år). Det är undersökningsinstitutet Ipsos Observer som har genomfört datainsamlingen på
uppdrag av Upplevelseinstitutet.
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Läs mer av Svensk Elitfotboll dams sammanställning av Sportnavigatorn här: http://www.efd.se/rekordhogtintresse-for-obos-damallsvenskan/
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Några saker från Sportnavigatorn kan vara relevanta för denna utredning. Det generella intresset för
sport ökar och under 2018 uppger ca 40 procent av befolkningen att de följer sport i media. Fotboll
är den idrott i Sverige som flest personer är intresserade av. Med intresserad menas att man är
publik, följer på TV, tidningar eller annan media. Andelen intresserade av fotboll har dock under
senare år gått ner från toppnoteringen 47 procent till 40 procent av de som är idrottsintresserade.
Av de svenska ligorna har flest personer intresse av SHL och Allsvenskan i fotboll (herrar). 37 procent
uppger att de är ganska eller mycket intresserade av dessa ligor. Damallsvenskan fotboll ligger på en
5:e plats. Mellan åren 2014 och 2018 har andelen personer med ganska eller mycket stort intresse
för damallsvenskan stigit från 16 procent till 24 procent.
Dessa siffror betyder att ca 3,3 miljoner av den svenska befolkningen (+15 år) är intresserad av
fotboll och knappt 2 miljoner av dessa är ganska eller mycket intresserade av damallsvenskan.
Utifrån det här perspektivet har intresset för damallsvenskan ökat och den har också närmat sig
herrallsvenskan. Det allmänt ökade intresset för damallsvenskan har dock inte återspeglats i
publiksiffrorna. Som framgår ovan har publiksiffrorna i damallsvenskan endast ökat marginellt sedan
2013. Dessutom har skillnaden i publiksiffror mellan dam och herrallsvenskan snarast växt under
samma tidsperiod.
8.6.3 Jämställdhet och sponsring
I Sverige är jämställdhetstrenden väldigt stark. I SVT:s valundersökning 2018 över de viktigaste
valfrågorna, hamnade jämställdhet på tredje plats.10 Det kan jämföras med år 2006, 2010 och 2014
års val då jämställdhet hamnade först på plats nio. Jämställdhetsdebatten har dessutom nått
företagen och deras sponsring. Det räcker med en Google-sökning på jämställd sponsring (jämställd
sponsring = att sponsorpengarna fördelas lika till män och kvinnor), för att förstå att det här är en
fråga som debatteras en hel del just nu.
I en debattartikel i Aftonbladet har ordföranden och sportchefen i FC Rosengård, Håkan Wifvesson
och Terese Sjögran, argumenterat för vikten av att företagen sponsrar jämställt. 11 De vill också att
staten kräver att de statliga bolagen skall sponsra jämställt. De menar att mer jämställd sponsring
skulle gynna damidrotten i allmänhet och svensk damfotboll i synnerhet.
Även i Borås tidning har det förekommit en debattartikel om jämställd sponsring.12 Där har ett antal
större företag i Borås gått samman och uppmärksammat att 90 procent av sponsorpengarna i staden
går till killar/män och endast 10 procent till tjejer/kvinnor. De vill med debattartikeln uppmana fler
företag att rikta sin sponsring mer mot tjej- och damidrotten för att ge de lokala tjejerna/damerna
bättre förutsättningar att lyckas med sitt idrottande.
Dan Persson har i en krönika i Idrottens affärer dock varnat för att ett ökat krav på jämställd
sponsring kan minska den totala summan sponsorpengar till idrotten.13 Om pengarna skall fördelas
lika mellan könen, men intresset och därmed exponering och troligtvis också marknadsvärdet för det
ena könets idrott är lägre, finns det en klar risk att det totalt sett blir mindre pengar till idrotten. Han
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SVT Valu: https://www.svt.se/special/valu2018-valjarnas-viktigaste-fragor/
Läs hela debattartikeln här:
https://www.aftonbladet.se/a/ka9K79?fbclid=IwAR024RhayTWR3651cZ9i4DyrqlLIsRRksKGIvgV8uSBtGDUF4G3
crz5ES5U
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Läs hela artikeln här: http://www.bt.se/debatt/jamstalld-sponsring-for-jamstalld-idrott/
13
Läs hela artikeln här: http://www.idrottensaffarer.se/kronikor/2018/06/jamstalld-sponsring-hur-kan-denskada-idrotten
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menar att om man skall sponsra lika mycket till ett lag/individ av respektive kön är det risk att nivån
hela tiden hamnar på nivån för det av lagen/individerna som har lägst marknadsvärde.
Frans Fransson är medförfattare till den nyutgivna boken Hållbar sponsring – en handbok för idrotten
med teori, tips och inspiration. I en intervju med honom berättade han att debatten om jämställd
sponsring utvecklats väldigt snabbt framför allt de senaste två åren. Han menade att frågan än så
länge mest är aktuell i större internationella eller nationella företag som utformat en tydlig policy för
sin sponsring men hans bedömning är att den efterhand kommer att spridas även till andra företag.
Enligt Frans är frågan om jämställd sponsring i nuläget i en fas där det diskuteras mer än vad det
påverkar de faktiska sponsorbeloppen. Men troligtvis kommer det på sikt också få allt större
konsekvenser även på de hur sponsorpengarna i realiteten fördelas. Hur snabbt utvecklingen
kommer att gå är dock naturligtvis svårt att säga. Det som i det här fallet kan snabba på utvecklingen
är att både konsumenter och företag driver utvecklingen åt samma håll och vill stödja jämställdhet på
samma sätt som de tycker att det är viktigt med samhällsengagemang.
Trenden med jämställd sponsring kan också sägas vara starkt kopplad mot den trend som visar att
företagen lägger allt större medel på samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility).
Begreppet hållbarhet används också allt oftare i sponsringssammanhang. Frans berättar också att det
blir allt vanligare att företagens HR-avdelningar hanterar sponsorfrågor och att det inte längre med
självklarhet ligger på marknadsavdelningen.
I Hållbar sponsring betonar Frans tillsammans och Magnus Berglund den klara förändringen mot att
sponsring i allt större omfattning styrs av samhällsengagemang från företagen.14 De menar att vi
konsumenter trycker på marknaden in i en ny era. Det är en tydlig trend hos svenska folket att
företags samhällsengagemang efterfrågas alltmer. De grundar den ståndpunkten till stor del på en
global attitydundersökning som undersökningsföretaget Ipsos nyligen har genomfört.15 Där
framkommer bland annat att:





Fler än 6 av 10 svenskar anser att det är viktigt att företag arbetar för att bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Nästan lika många svenskar (som punkten ovan) svarar att de väljer produkter från
varumärken som visar samhällsengagemang.
Inom kategorin ”unga svenskar” svarar 60 procent att de försöker välja produkter från
företag som är socialt engagerade, även om det kostar mer.
7 av 10 svenska kvinnor anser att det är viktigt att deras arbetsgivare är engagerade i
samhällsfrågor.

Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen kvinnor som läser högre utbildning på
universitet ökar.16 Under läsåret 2016/17 var 402 000 studenter registrerade i grundutbildningen, av
dem var 243 000 (drygt 60 procent) kvinnor och 159 000 män. Detta kommer med stor sannolikhet
öka andelen kvinnor med höga befattningar inom näringslivet. Det i sin tur kan mycket väl komma att
påverka hur sponsorpengar fördelas i samhället.
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Fransson F. & Berlund M. (2018), Hållbar sponsring – en handbok för idrotten med teori, tips och inspiration,
Stockholm: Birdie förlag. https://tictail.com/birdieforlag/hallbar-sponsring
15
Du kan läsa mer om undersökningen här: https://www.ipsos.com/sv-se/trender-och-attityder-kring-foretagssamhallsengagemang
16
Lär mer på: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/utbildningsnivani-sverige/
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Det finns också en viss trend att företag använder sig av damfotbollen för att stärka sina varumärken
på en ny marknad. Istället för att man köper exponering på en väl upparbetad plattform med ett
stort marknadsvärde (herrfotboll, ishockey) har en del företag på senare tid tydligt profilerat sig mot
kvinnor och investerat sina sponsorpengar i exempelvis damallsvenskan (OBOS, Sigma, Visma,
Kopparberg).
8.6.4 Damlag och herrlag i samma förening
Det är inte heller bara i Elfsborg som frågan om att ha ett damlag i en etablerad herrelitförening
diskuteras. I flera av de andra stora herrföreningarna i Sverige förs samma diskussion (t ex IFK
Göteborg och Örebro). Det förekommer även diskussioner om huruvida damfotbollen kommer till sin
rätt i stora herrföreningar. Elitfotboll Dam (EFD) ser gärna att de bästa damlagen återfinns i
etablerade herrföreningar. Framför allt menar de att intresset och publiksiffrorna skulle gynnas av att
damerna spelade i föreningar där det redan finns en stor bas av starkt identifierade supportrar.
I Sverige är i princip alla elitklubbar på damsidan egna föreningar. I vissa fall rör det sig om en
självständig förening som namnmässigt är en del av en större förening men vars faktiska organisation
och ekonomi är helt separerad från övriga delar av föreningen. Framgångar på damsidan inom svensk
elitfotboll förefaller därmed i nuläget gynnas av att vara en självständig förening som kan fokusera
helt på damverksamheten. Om blicken riktas mot lägre nivåer än elitnivå är dock formen med en
gemensam förening för såväl dam- som herrfotboll klart vanligast.
På elitnivå, vilket betyder de två högsta serierna, är det endast fyra föreningar som idag har elitlag på
både herr- och damsidan. Det är Djurgårdens IF som under 2019 kommer att spela i herr- respektive
damallsvenskan samt Hammarby IF och AIK, som båda spelar i herrallsvenskan respektive Elitettan.
Dessutom kommer Brommapojkarna att spela i Superettan respektive Elitettan.
I det här sammanhanget kan det dock vara relevant att jämföra med mönstret i svensk ishockey. Där
är 8 av 10 lag i den högsta damserien (Riksserien/SDHL) lag som har elitlag både på herr- och
damsidan. Även inom svensk handboll är det mer vanligt med föreningar som har elitlag både för
herrar och för damer. Med tanke på vad som händer inom den internationella damfotbollen och hur
tongångarna i svensk fotboll går just nu så är det relativt troligt att fler utav de starka
herrföreningarna även kommer att satsa på damlag under de kommande åren.
8.6.5 Lönenivån i svensk damfotboll
Vad som händer med lönenivån i de svenska damelitföreningarna är också av största vikt för att
kunna bedöma de framtida kostnaderna för att driva elitfotbollsverksamhet för damer framöver.
Som framgår i kapitel 8.1 ovan har inte lönenivån i damallsvenskan ökat sedan 2013. I en ny rapport
från FC Rosengård med titeln ”Damfotbollen lyfter i Europa, men Sverige halkar efter” drar man
slutsatsen att det faktum att lönerna stått stilla beror på att resursstarka lag i Europa har satsat på
damfotboll och kunnat betala löner som inte svenska lag har kunnat matcha.17 Det har gjort att de
stora stjärnorna som tidigare spelade i damallsvenskan nu har flyttat utomlands. Lönenivån är
därmed mer jämn idag men de bästa spelarna är heller inte kvar i serien i samma utsträckning som
tidigare. Så länge inte de svenska damlagen blir ekonomiskt klart starkare kommer antagligen den
trenden förstärkas ytterligare.
Jonas Nystedt, rådgivare omvärldsbevakning på Svenska Fotbollsförbundet bedömer att lönenivån
kan tänkas gå upp något för professionella damspelare, men kommer antagligen inte att öka i samma
17

Rapporten kan läsas i sin helhet här: https://www.fcrosengard.se/wpcontent/uploads/2018/12/FCR_Rapport_2018.pdf
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takt som den gjort för herrspelarna de senaste åren. Det som skulle kunna få lönenivån att öka klart
är ett TV-avtal som genererar mer direkt riktade pengar till damfotbollen. Ett sådant avtal verkar
dock inte vara nära förestående.
En annan möjlighet skulle kunna vara att publiksiffrorna tydligt ökar så att biljett- och
eventintäkterna också ökade. Som framgår ovan finns det ett ökat intresse för damallsvenskan men
än så länge har dock inte det intresset omsatts till högre publiksiffror. En tredje möjlighet till ökade
löner är att sponsorerna väljer att i större utsträckning sponsra damfotbollen. Historiskt är det
snarast så som lönerna tidigare höjts. Det vill säga att några lag som via enskilda företags satsningar
(Tyresö, Rosengård, Göteborg FC/Kopparberg) höjt lönenivån på egen hand. Det var till exempel det
som låg bakom Tyresös satsning för ett antal år sedan och som drog upp lönenivån omkring 2010.
Debatten om jämställd sponsring (se ovan) skulle möjligtvis kunna indikera att sponsorer i större
utsträckning vill bidra till ökade löner för damer. Men Jonas tror också att en förening som både har
en satsning på damer och herrar kan vinna jämställdhetspoäng och öka möjligheterna att skaffa nya
sponsorer.

9. ETT DAMLAG I ELFSBORGS PÅVERKAN PÅ DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
För att bedöma hur ett eventuellt damlag i Elfsborg skulle påverka det omgivande samhället har vi
låtit våra intressegrupper diskutera behovet av ett damlag med elitambitioner i Borås och vilka
eventuella konsekvenser det skulle få ur ett mer samhälleligt perspektiv. I det här fallet har
diskussionerna helt handlat om ett lag med elitambitioner. Eftersom det redan finns ett antal
Sjuhäradslag i division 1 och lägre divisioner så har samhällsvärdet av ytterligare ett lag med ambition
att ligga i lägre divisioner inte bedömts som särskilt stort.
Utifrån både enkäterna och våran bedömning av diskussionerna under fokusgrupperna kan man slå
fast att nästan alla deltagare/grupper bedömer att det finns ett stort behov av ett damelitlag i Borås
och att ett sådant lag skulle få positiva samhällskonsekvenser.18
De argument som används för att det finns ett stort behov av ett damlag med elitambitioner i Borås
kan sorteras in under tre rubriker. Det första är att det behövs för alla tjejer som spelar fotboll i
Borås och hela Sjuhärad. Ett damlag i Borås skulle göra att tjejerna från regionen som ville satsa fick
chans att göra det på hemmaplan och det skulle få fler att spela fotboll längre. Vikten av lokala
förebilder framhålls också. Det här argumentet framkommer framför allt i de grupper där deltagarna
har en nära relation med den lokala tjejfotbollen (Flickakademien och ledningsgruppen för
elitverksamhet i Borås – damfotboll). I flera grupper argumenterar de också att det är viktigt att
behålla den starka traditionen av damfotboll i Sjuhäradsbygden.
För det andra ryms en stor del av argumenten under rubriken det är bra för idrottsstaden Borås. I
flera av grupperna lyfter man det faktum att det finns flera herrelitlag inom ett antal olika lagsporter
(t ex IF Elfsborg, Borås Basket, Norrby och Borås HC) men inte ett enda damlag på den nivån. För
stadens varumärke behövs en mer jämställd elitidrott och då skulle ett elitlag inom fotboll vara en
bra start på det.
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I alla grupper visar intervjuerna att det skulle vara positivt ur ett samhällsperspektiv om det fanns ett
damfotbollslag på elitnivå i Borås. Enkäten ibland supporters och sponsorer förstärker också det då samtliga
deltagare i dessa grupper tycker att Borås behöver ett damelitlag.
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För det tredje framhålls från sponsorhåll, och det hänger naturligtvis nära ihop med argument två
ovan, att de vill sponsra damelitidrotten i Borås, men då behöver de ett lag som är på den nivån som
de kan sponsra.19
Även om det i det närmaste råder konsensus om att Borås behöver ett damelitlag så är det inte
självklart att det skulle vara bäst för damfotbollen om det var i Elfsborgs regi som damelitsatsningen
genomfördes. Det finns två andra möjliga varianter. Dels är det ju möjligt att göra en satsning i de
befintliga klubbarna, t ex genom att Sjömarken och Bergdalen går ihop för att möjliggöra en satsning
mot elitettan/damallsvenskan, dels är det möjligt att göra en elitsatsning i en nystartad damförening.
Av fokusgruppsintervjuerna framgår dock tydligt att det förstnämnda inte är särskilt aktuellt i Borås
eftersom både Bergdalen och Sjömarken inte ser det som aktuellt att satsningen görs inom någon av
deras föreningar. De anser inte att de har resurser och kompetens för en sådan satsning men båda
föreningarna är däremot positiva till en damsatsning inom ramen för IF Elfsborg.
Däremot är det ju fullt möjligt att mobilisera och göra en satsning i en nystartad förening som
dessutom skulle kunna gå ihop med en av de befintliga division 1-klubbarna och ta över deras plats i
seriesystemet. Till exempel har Växjö DFF i en nystartad dam- och tjejförening på kort tid lyckats
etablera sig i damallsvenskan efter en fusion med Hovshaga AIF och Växjö FF. Och det är ju också ett
faktum att det bara är ett av lagen som är kvalificerade för nästa års damallsvenska som även har ett
elitlag på herrsidan. Det borde därmed finnas en hel del argument som talar för att det är bra att
driva en damelitsatsning i en separat damförening.
Argumenten som framförs till förmån för att en damsatsning blir bättre om den görs i Elfsborg är i
huvudsak:
- I Elfsborg finns en stor kunskap om att driva elitverksamhet i fotboll.
- I Elfsborg finns en stabil grundorganisation och kansli att bygga verksamheten från. Det ger också
möjligheter till organisatoriska synergieffekter.
- Elfsborg har ett väldigt starkt varumärke. En ny förening skulle behöva skapa ett varumärke från
grunden.
- Ett varumärke byggt på både herr- och damverksamhet blir starkare än ett som bygger bara på dam
eller herr.
- Det finns redan en ett starkt engagemang runt IF Elfsborg i Sjuhäradsområdet och en stark
supportergrupp kopplad till föreningen.
- Elfsborg är neutral mark för alla föreningar runt omkring i Sjuhärad, det ger goda möjligheter till
samarbete mellan föreningar.
-I Elfsborg finns det mycket bättre förutsättningar att lyckas långsiktigt än alternativet. Då kan
satsningen göras genuint!
Det som talar för att göra satsningen i en separat damförening är framför allt två saker:
- I en separat damförening får tjejerna allt fokus.
- Det finns en risk för att herr- och damverksamhet i samma förening skapar interna spänningar och
strider om begränsade resurser.
Intervjuerna med våra informantföreningar förstärker bilden som ges ovan. Hammarby och
Djurgården vittnar båda om att det förekommit interna spänningar mellan dam och herr och att
tjejerna skulle fått mer fokus internt i föreningen i en separat förening. Samtidigt är de övertygade
om att tjejerna totalt sett får mer uppmärksamhet när de är i den gemensamma föreningen jämfört
med om de varit själva. Både Hammarby och Djurgården menar också att det också blivit klart bättre
19

Återigen kan vi hänvisa till ett antal Boråsföretags debattartikel i Borås tidning där de argumenterade för att
mer sponsorpengar bör gå till tjejer/damer: http://www.bt.se/debatt/jamstalld-sponsring-for-jamstalld-idrott/
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organisatoriskt och mer hållbart för tjejerna när de är en del av samma förening som herrarna. I IK
Sävehof är traditionen så lång av att ha både herr- och damelitlag att där är de interna spänningarna
minimala och risken att tjejerna överskuggas av herrverksamheten finns inte heller.
Sammanfattningsvis ger våra intervjuer den samlade bilden att Elfsborg skulle bidra positivt till
samhället om de gjorde en satsning på damfotboll. Det skulle vara positivt för Borås som idrottsstad
och fotbollsstad och framför allt är det bra för tjejerna från trakten som vill satsa på fotboll. Den
samlade bedömningen av de intervjuer vi gjort i den här utredningen (både intressenter och
informanter) är också att en sådan satsning har störst chans att lyckas om den görs i IF Elfsborg.

10. VARUMÄRKE
Även när det gäller varumärket är det tydligt hur åsikterna ser ut i de olika grupperna. Den samlade
bedömningen av alla grupper är att Elfsborgs varumärke kommer att stärkas med ett damlag.20
I det här sammanhanget är det också av största vikt att ställa sig frågan vilka konsekvenser det får om
Elfsborg väljer att inte starta ett damlag? Efter den process som varit i samband med förra årsmötet
och framåt blir ett nej mer definitivt än om Elfsborg inte haft ett damlag och frågan aldrig hade
behandlats. Det är därför naturligt att även ställa frågan om hur Elfsborgs varumärke skulle påverkas
av att de väljer att inte göra en damsatsning. I fyra av de sex grupperna (sponsorer, kommunen,
Flickakademien och ledningsgruppen för elitverksamhet Borås – damfotboll) råder konsensus om att
varumärket Elfsborg kommer att försvagas av att de säger nej till ett damlag. Bland supportrarna och
kanslipersonalen är åsikterna mer delade.21
De positiva konsekvenserna ett damlag skulle ha på varumärket är att det skulle göra Elfsborg till det
som en av sponsorerna kallar en ”modern förening som ligger i takt med samhällsutvecklingen”.
Några av formuleringarna som sponsorerna använder och som kan positioneras in under den
rubriken är:
- Jämställdhet är oerhört centralt i samhället idag. De som med trovärdighet kan associera sig med
det stärker sitt varumärke.”
- Om Elfsborg tar med damerna också så lever det upp till ”Vi tillsammans” på riktigt.
- En väl genomförd damsatsning skulle ge klubben chansen att vara en föregångsförening.
- Damfotboll i Elfsborg är bra för Borås och det som är bra för Borås är bra för mitt företag. Vi vill
associera oss med dem som bidrar till ett bättre Borås.
Det framhålls egentligen inga direkta argument som talar för att ett damlag skulle försvaga Elfsborgs
varumärke. Däremot nämner deltagarna i flera grupper att varumärket kan försvagas om
damsatsningen inte genomförs tillräckligt bra. I sponsorgruppen var det tydligt att sättet satsningen
görs på är viktigare än resultatet. Som en av sponsorerna uttrycker det: Om satsningen inte görs med
hjärtat kan det slå tillbaka mot föreningen. I andra grupper uttrycks också risken för att varumärket
påverkas negativt ”om det blir spänningar mellan dam- och herrverksamheten” eller ”om det blir en
negativ jämställdhetsdebatt runt föreningen på grund av olika villkor för dam respektive herr”. Det
finns också en risk att en satsning i en nystartad separat tjejförening slår tillbaks på Elfsborg om den
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I enkäten angav samtliga av supportrarna och personalen att varumärket Elfsborg blir starkare med ett
damlag och 12 av 13 sponsorer ansåg samma sak.
21
9 av 12 sponsorer som hade en åsikt ansåg att varumärket blev svagare om det inte blev ett damlag i
Elfsborg. Motsvarande siffra bland supporters var 4 av 6 och för personalen var det 3 av 5.
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satsningen misslyckas. Då kan Elfsborg som ”sa nej till ett damlag” få skulden för att det inte finns ett
lag som kan ge Borås tjejer chansen att spela fotboll på elitnivå på hemmaplan.
Informantföreningarna understryker det positiva för varumärket med att ha ett herr- och damelitlag i
samma organisation. Även Växjö DFF som är en ren damförening har uppfattningen att de hade fått
ett starkare varumärke om de varit en förening med elitverksamhet både på herr- och damsidan. De
hade då kunnat kombinera de mjuka värden som förknippas med damfotbollen med den starkare
exponeringskraft som finns för herrarna. Och det är också så Hammarby och Djurgården resonerar.
Varumärket blir mer komplett när de kan kombinera både det herr- och damfotboll står för. Vår
varumärkes- och sponsringsexpert Frans Fransson menar också att Elfsborgs varumärke blir starkare
med både ett herr- och ett damlag.
Både Djurgården och Hammarby tipsar också om hur viktigt det är att inte ”glömma” damerna
kommunikativt och vid olika tillställningar. Skrivs det inte om damlaget i föreningens olika kanaler
kan det lätt slå tillbaka och har man en avslutningsgala så måste det finnas lika många priskategorier
för damlaget som för herrlaget. De framhåller också hur bra ambassadörer tjejerna är för föreningen
och att de ofta gör sig väldigt bra inför sponsorer eller i andra utåtriktade sammanhang.

11. EKONOMI
Det finns en naturlig koppling mellan varumärke och ekonomi. Framför allt är det två av våra
referensgrupper vars bedömning av varumärket direkt kan omsättas till ekonomi. Dels finns det en
relation mellan sponsorers bedömning av varumärket och deras vilja att bidra med sponsorpengar,
dels känns det naturligt att anta att det kan finnas en koppling mellan hur stolta supportrarna är över
föreningen som helhet och deras vilja att bidra via framför allt biljettintäkter och merchandise. Som
framgår i kapitel 8.1 så står sponsorpengar för nästan 50 procent av damelitföreningarnas intäkter.
Däremot utgör biljettintäkterna och matcharrangemang inte mer än 6 procent av intäkterna i Obos
Damallsvenskan och ännu mindre i Elitettan. Det är också intressant att notera att såväl personalsom supportergruppen bedömde resursfrågan som den klart tuffaste utmaningen vid start av ett
damlag.
11.1 Sponsorintäkter
I de flesta fokusgrupper uttrycks att Elfsborg blir starkare mot sponsorerna om de också har ett
damlag. Men det mest intressanta i det här fallet är naturligtvis vad sponsorerna själva säger. I
fokusgruppen med sponsorerna framgick det en tydlig koppling mellan ett eventuellt damlag och hur
mycket de är villiga att sponsra Elfsborg. Det uttrycks till exempel i form av att: ”Vårt synsätt som
sponsor kommer att förändras framöver i flera olika frågor, jämställdhet är en viktig faktor”. Och ”om
Elfsborg inte startar damlag, finns risken att vi inte kan fortsätta sponsra”. Och det uttrycks också att
det finns ”nya” sponsorpengar att hämta: ”jämställd sponsring ligger i tiden och det talar för ett
damlag” och ”en del sponsorer är mer intresserade av att sponsra damidrott men idag har de inget
alternativ”.
Sponsorernas svar på enkätfrågorna ger i första hand bilden av att startandet av ett damlag skulle
kunna behålla sponsorbeloppen på samma nivå som nu. 11 av de 13 som uttryckt en åsikt bedömer
att deras sponsring kommer att bli oförändrad om Elfsborg startar ett damlag medan 2 av 13
bedömer att de kommer att öka sponsringen. Och 10 av 13 företag menar också att de bedömer att
de kommer att minska sponsringen om Elfsborg inte startar ett damlag och tre av 13 bedömer att
deras sponsring kommer att vara oförändrad om Elfsborg väljer att inte starta ett damlag. Även om
de 8 företag av de 21 tillfrågade som valt att varken komma till fokusgruppen eller svara på enkäten
alla tycker att det inte påverkar deras sponsring om Elfsborg har ett damlag eller inte så är det så
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många som uttrycker att deras sponsring kommer påverkas att det är svårt att inte ta hänsyn till det.
Det är också svårt att tänka sig att mönstret skulle se fundamentalt annorlunda ut bland de
sponsorer som inte kom med i urvalet på de 21 företag som bjöds in till fokusgruppen och som fick
möjlighet att svara på enkäten.
Men det som sponsorerna uttrycker under fokusgruppen och i enkäten kan ju uppfattas som åsikter
som inte nödvändigtvis behöver omsättas till handling vid nästa sponsorförhandling. Därför är det
intressant att följa upp resonemangen hos Elfsborgs partners med vad våra informantföreningar har
för erfarenheter. För det första skall det framhållas att alla tre fotbollsföreningarna (Växjö DFF,
Hammarby och Djurgården), i likhet med väldigt många andra elitföreningar, säger att de sliter med
att få ihop ekonomin för damelitverksamheten och de bedömer alla att deras största utmaning är att
få ihop ekonomin. Alla tre framhåller också att det är en stor utmaning framöver att sälja in
respektive damlag utifrån traditionell exponering och på mer rent kommersiella grunder än de gör
nu. Nu lyckas de mest sälja in sponsorskap för damlaget utifrån jämställdhet och andra mjuka värden.
Hammarby och Djurgården jobbar lite olika med sponsorer för damlaget. I Djurgården säljer de inte
in damerna till partners separat. De säljer istället bara in Djurgården fotboll som en helhet och både
herr och dam har samma loggor på tröjorna. Hammarby däremot säljer in damlaget separat. De vill
egentligen att damverksamheten skall bära sig själv via centrala avtal samt sponsor- och
biljettintäkter. Det innebär att de har tröjor som bara damlaget bär med damlagets sponsorer på
tröjan. Deras direkta intäkter till damlaget räcker dock inte till för att bekosta hela
damverksamheten. Under 2018 har de behövt skjuta till ca 1 miljon kronor för att täcka damlagets
kostnader. Men sedan använder de också jämställdhet och det faktum att de satsar på både damer
och herrar när de säljer in sponsorer för hela föreningen. IK Sävehof framhåller alltid klubben som
helhet när de kommunicerar med sponsorer. Däremot har herrarnas och damernas tröjor olika
sponsorloggor. Det är för att de skall ha fler exponeringsytor att sälja med lite olika pris. Platsernas
på herrarnas tröjor är marginellt dyrare. 2018-19 är damernas reklamplatser slutsålda medan det
finns lediga ytor på herrarnas.
Både Hammarby och Djurgården säger att jämställdhet, det vill säga att de har både dam- och
herrlag, varit med som en parameter i diskussionerna med partners under de senaste fem åren. Från
flera partners har det framhållits som en allt viktigare faktor. Däremot är det först det senaste året
som de kan säga att det verkligen har påverkat de direkta sponsorintäkterna. Både Hammarby och
Djurgården kan nämna ett par större partners som de fått in, respektive att partnern höjt sin
sponsring, tack vare att Hammarby/Djurgården har elitlag på både dam- och herrsidan. Hammarbys
bedömning är att beloppet de fått in på det sättet överstiger den miljon de har behövt använda för
att täcka damlagets kostnader. Hammarby har alldeles nyss tecknat ett avtal med Craft som
materialsponsor för tränings- och matchkläder. 22 De framhåller avtalet som det bästa de tecknat
hittills och de säger att det avtalet hade de aldrig fått om de inte haft ett elitdamlag och
flickverksamhet.
Hammarby och Djurgårdens erfarenheter förstärker den bild som Frans Fransson gav om jämställd
sponsring. Diskussionen om att jämställdhet är viktig i sponsorsammanhang har funnits i ett par år.
Men det är först nu som det börjar återspeglas i själva sponsoravtalen.
11.2 Biljett- och matchintäkter
Elitdamfotbollens klart viktigaste intäktskälla är sponsorerna. Men samtidigt påverkar även
22

Läs mer om avtalet här: https://www.hammarbyfotboll.se/aktuellt/nyheter/hammarby-fotboll-och-craftstorsta-partnersamarbetet-i-klubbens-historia/
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supportrarnas intresse för damlaget naturligtvis intäkterna. Och supportrarnas sympatier och
stolthet över föreningen som helhet påverkar naturligtvis också publiksiffror och hur väl
supportrarna sprider varumärket Elfsborg. I det här sammanhanget är det naturligtvis mest
intressant vad supportrarna själva säger. I fokusgruppen med supportrar gick dock åsikterna isär i
den här frågan. Alla ville att Elfsborg skulle starta ett damlag men en del av deltagarna skulle ha
samma stolthet och sympatier för föreningen även om Elfsborg valde att säga nej till ett damlag
medan andras sympatier skulle försvagas. Urvalet här är dock så litet i förhållande till populationen
som helhet att resultatet är svårbedömt.
Det är i så fall lite mer intressant när de ledande supportrarna får agera experter och bedöma i vilken
utsträckning de tror att Elfsborgs supportrar kommer att sluta upp bakom ett eventuellt damlag.
Svaren här indikerar en medelgod uppslutning runt damlaget.23 Det var också så diskussionen gick
under fokusgruppen. De trodde att en del supportar gärna skulle gå och se damlaget men någon
större publiktillströmning trodde de inte på i första läget. Möjligtvis kunde det bli en hype i början
men sen krävdes antagligen framgångar och att laget kommer att behöva tid för att nå supportrarnas
hjärtan ordentligt.
Ledningsgruppen för elitverksamhet i Borås – damfotboll hade betydligt större förhoppningar om att
publiken skulle sluta upp runt ett damlag i Elfsborg. De menar att det finns ett uppdämt behov av att
se damidrott i Borås. De menar också att man med hjälp av för målgruppen väl anpassade
matcharrangemang, i första hand kanske familjer och tjejer/kvinnor, kan locka bra med publik till
dammatcherna. De menade också att damlaget kunde locka ny publik som sedan också gick på
herrmatcherna. Angående det sistnämnda fick de inget stöd ifrån informantföreningarna. Varken
Hammarby eller Djurgården upplevde att damlaget hade lockat ny publik till herrlaget i någon större
utsträckning.
Däremot höll informanterna med om att arrangemangen behövde anpassas efter en annan målgrupp
än på herrmatcherna. Hammarby som föregående säsong var tvåa i publikligan i damallsvenskan
riktade sig visserligen emot de supportrar som ”gick på allt”, men de ville också verkligen göra
arrangemang som passade tjejer och barnfamiljer. Därför ville de spela på en arena med storlek
anpassad för damlagets publiksiffror och också se till att faciliteterna på arenan var tilltalande just för
tjejer och familjer. De hade tyvärr däremot väldigt svårt att locka tjejerna från ungdomslagen till
damlagets matcher.
Växjö tyckte att de arbetat hårt med att försöka få mer publik men var ändå besvikna på att de inte
lockade fler åskådare. Även Djurgården hade svårt att locka publik till dammatcherna i den
utsträckning de ville. Deras profil var ändå att försöka skapa arrangemang som tilltalade framför allt
tjejer och barnfamiljer.
När man väger ihop åsikter från intressegrupper, informanternas kunskaper med statistiken över
intäkter och publiksiffror från kapitel 8 är vår bedömning att det kommer vara svårt att knyta några
större förhoppningar till intäkter från publik. De ekonomiska konsekvenserna på intäktssidan
kommer därför i väldigt stor utsträckning knytas till hur sponsorintäkterna påverkas av ett damlag i
föreningen.
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På en skala från 1-5 med svarsalternativen i mycket liten utsträckning, ganska liten utsträckning, i varken
liten eller stor utsträckning, ganska stor utsträckning och mycket stor utsträckning fördelade sig svaren jämt
mellan de tre mittenalternativen.
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12. ORGANISATION
Den av intressegrupperna där deltagarna är mest insatta i Elfsborgs organisation är kanslipersonalen.
De borde därför ha mest kunskaper om hur den befintliga organisationen och verksamheten
påverkas av att ett damlag tillkommer.
12.1 Personal
Från kanslipersonalen uttrycks en hel del risker/möjliga negativa konsekvenser. Den första
konsekvensen rör arbetsbelastningen. De upplever att de redan är hårt belastade och att det inte
finns utrymme att inom befintliga tjänster lägga på ytterligare arbetsuppgifter. Den ökade
belastningen gäller ju också för matcharrangemangen som skall hantera det dubbla antalet matcher.
I både Djurgården och Hammarby fanns liknande farhågor när damlagen flyttades in under samma
paraply som herrlaget. Men när det gäller ledning, marknad, kommunikation, biljetter och
matcharrangemang använder de samma personal som för herrverksamhet och det har inte
tillkommit några fler tjänster på grund av att damverksamheten har infogats i samma organisation.
”Det var självklart en del gnissel och en viss omställning till en början” men efter hand upplever båda
föreningarna att personalen har lyckats få in arbetsuppgifterna för damlaget inom ramen för
befintliga tjänster.
Kanslipersonalen trodde också att det skulle vara svårt att hitta synergieffekter för staben närmast
lagen (tränare, medicinskt team, fystränare, målvaktstränare m fl). Den bilden stärks också av
intervjuerna med Hammarby och Djurgården. De hade också förhoppningar om att samordna
tjänsterna runt lagen men rent praktiskt har de inte lyckats med det. Förutom att Djurgården har
gemensam målvaktstränare och att Hammarbys herrlags medicinska team hanterar de svårare
långtidsskadorna hos damerna så har de båda lagen helt separat stab för herr- respektive damlag.
Anledningen är dels rent praktisk (olika platser, tider för matcher mm), dels att det inte går ihop
ekonomiskt att betala samma lön till damstaben som de betalar till herrstaben.
I flera intressegrupper utrycks också uppfattningen att Elfsborg skulle kunna bli bättre på att utnyttja
ideella krafter och att inträdet av ett damlag skulle kunna hjälpa fram det.
När det gäller rekrytering av spelare till damlaget gör framför allt Hammarby ett medskick. De menar
att tjejer ser mer till helheten och vad som kommer efter karriären när de väljer förening.
Möjligheten att kunna kombinera satsningen med studier eller arbete som bygger för framtiden kan i
stor utsträckning kompensera för lägre lönenivåer. De tittade själva till exempel på en lösning där de
kunde anställa damspelarna på deltid i föreningens egna CSR-projekt.
12.2 Interna diskussioner och spänningar
Från kanslihåll finns också en farhåga att ett damlag kan skapa interna splittringar och diskussioner
runt resursfördelning och att den diskussionen hela tiden kommer att kopplas mot jämställdhet.
Enligt personalen var det också den risken som de framhöll som den näst största utmaningen efter
resursfrågan. Samtidigt framhölls i personalgruppen att den typen av diskussioner inte är något som
uppkommer bara för att det finns ett damlag. Diskussioner om resursfördelning och värderingar
förekommer ju redan i föreningen. I flera grupper (sponsorer, ledningsgruppen för elitverksamhet
Borås – damfotboll, kommunen och supporters) lyfts även möjligheten att positivt utveckla
värdegrunden i föreningen om ett damlag kommer in och förstärker de mjuka värdena.
Våra informanter, med undantag för IK Sävehof, bekräftar att det förekommit interna spänningar
mellan herr- och damfotbollen. I Växjös fall var det ju den typen av spänningar som gjorde att Östers
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IF lade ner damverksamheten och att flick- och damsatsningen i Växjö istället gjordes under
nystartade Växjö DFF:s varumärke. Både Hammarby och Djurgården har också haft en hel del interna
diskussioner, och ibland till och med rena konflikter, om resursfördelningen mellan herr och dam. De
menar dock att det går att undvika dessa interna spänningar. Det viktigaste för att göra det är att
vara tydlig kommunikativt om vad som gäller och hur, och på vilka grunder, resurser fördelas. De
poängterar också vikten av att personer i styrelse och ledning som visar att de är engagerade
damfotbollen. Det är också viktigt att nyckelpersonerna runt damerna (tränare, sportchef) är sådana
som har stor legitimitet både hos dem som brinner för damfotboll och hos dem som i första hand vill
herrlagets bästa. I Djurgården var man tydliga med att nuvarande tränare och sportchef var en
person som väldigt bra gick hem i båda lägren. Och i Hammarby hade föreningen erfarenhet av en
tränare som bara såg till damfotbollen och vars agerande skapade tydliga konflikter mellan dam- och
herrlagen. Både Hammarby och Djurgården ger också stöd för att införlivandet av damlagen har
stärkt klubbens värdegrund. Hela föreningen har blivit starkare på de mjuka värdena.
12.3 Faciliteter
Ett damlag och eventuellt även en akademiverksamhet för tjejer ökar naturligtvis efterfrågan på
planer och andra träningsfaciliteter. Åsikterna går här isär huruvida det går att få in
damverksamheten på de planer som finns idag. Från kanslihåll sägs att det kommer bli svårt att klara
ytterligare lag med de planer, omklädningsrum och andra faciliteter som finns idag. Gruppen från
kommunen menade å andra sidan att det inte råder planbrist i de centrala delarna av Borås och
särskilt inte när den nya hallen blir klar.
Samma meningsskiljaktighet finns också när det gäller kontorsutrymme. Kansliet anser att det är ont
om kontorsutrymmen. Medan kommunen däremot menade att den biten inte skulle vara svår att
lösa. När det gällde faciliteter var de dessutom beredda att försöka bistå så att den typen av
eventuella problem inte skulle bli en begränsning.
Både Hammarby och Djurgården hade andra träningsanläggningar och matcharenor för herr
respektive dam. Det var också en omständighet som försvårade möjligheten till synergieffekter. Men
framför allt Hammarby tryckte på att det var viktigt att respektive matcharena var anpassad för
respektive lag. I deras fall är de övertygade om att det inte hade blivit bra om damlaget med en
snittpublik på 1300 skulle spela på Tele 2 Arena. Det blir mycket bättre inramning på
Kanalplan/Hammarby IP där de nu spelar sina matcher.

13. HUR SKALL EN DAMSATSNING GENOMFÖRAS
Om Elfsborg bestämmer sig för att starta ett damlag finns det en rad strategiska beslut som behöver
fattas. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste tips, argument och ståndpunkter som vi fått
in angående hur en damsatsning i Elfsborg skall genomföras om föreningen väljer att gå på den
linjen.
13.1 Målsättning
Under fokusgruppsintervjuerna med intressegrupperna diskuterades målsättningen med en
eventuell damsatsning både i ett lite kortare och längre perspektiv. Åsikterna om målsättningen
varierar men det vi kan slå fast är att i stort sett alla tycker att målsättningen på längre sikt skall vara
att vara en elitförening vilket i det här sammanhanget innebär som lägst Elitettan.
13.2 Principer för satsningen
I alla våra fokusgruppsintervjuer fördes en diskussion om vilka principer som bör gälla för en
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eventuell damsatsning. Den diskussionen kopplades ofta ihop med målsättningsdiskussionen där
bland annat deltagarna i sponsorgruppen var tydliga med att det är viktigare på vilket sätt satsningen
görs än vilka resultat som uppnås framför allt på kort sikt. Det får inte bli en känsla av att Elfsborg gör
det för att de måste men egentligen inte vill utan ”det måste göras med hjärtat” och det måste
”göras på riktigt”. Även informanterna understryker vikten av att damsatsningen inte får bli något
som ”görs med vänsterhanden”. Sävehof kanske uttrycker det allra tydligast när de säger ”att om
Elfsborg inte har kraft att göra det ordentligt så är det bättre att satsningen görs i en damförening
där damerna får allt fokus”. Även Hammarby och Djurgården för liknande resonemang. Hammarby
säger till exempel att föreningen direkt skulle bli genomskådad om de inte menade allvar med
satsningen på flick- och damlaget.
Vad innebär det att göra det på riktigt? Den diskussionen kopplas oftast också ihop med en
diskussion om hur villkoren för tjejerna/damerna skall se ut i jämförelse med killarna. Uppfattningen
som intressegrupperna framhåller är att möjligheterna att utvecklas som fotbollsspelare skall vara
likvärdiga för tjejer/damer och killar/herrar. I det ingår till exempel att de får likvärdiga träningstider
och tränare med likvärdiga förutsättningar. Medan däremot är det ingen som tycker att damerna kan
vänta sig samma löner som killarna. Det är också så Hammarby och Djurgården resonerar. De vill ge
tjejer/damer lika bra förutsättningar att utvecklas fotbollsmässigt men på de områden där det kostar
mest pengar, i första hand löner och resor, är förutsättningarna olika. De tycker inte att de haft några
stora problem med det så länge de är tydliga med det kommunikativt. Däremot uppstår lätt
diskussioner så fort kommunikationen blir otydlig.
I diskussionen om att satsningen skall vara ”på riktigt” betonar både Djurgården och Hammarby
också att det finns personer i ledning och styrelse som tydligt brinner för damfotbollen. I
Hammarby har till exempel deras ordförande den rollen och i Djurgården har klubbchefen tagit ett
stort ansvar för damfotbollen.
En annan viktig princip är att ett damlag i Elfsborg skall byggas runt lokala spelare från Borås och
Sjuhärad. Grupperna närmast Elfsborg, i första hand supportrar och kansli, betonar också vikten av
att tjejerna ”blir Elfsborgare på riktigt” och de tycker därför att det är viktigt att så många som
möjligt kommer in tidigt i föreningen och ”följer med upp i åldrarna”. En viktig byggsten där är ju att
de som de senaste åren varit med i Flickakademien får chansen att spela i Elfsborg på riktigt. Sedan
finns det mindre åsiktsskillnader mellan de olika grupperna i vilken utsträckning laget, när det
kommer högre upp i seriesystemet, skall plocka in spelare utifrån. Ju högre målsättning man
förespråkar, desto mer öppen är man också för att ta in spelare som kommer utanför Sjuhärad.
Att damlaget i Elfsborg skall bygga på lokala spelare gör det också naturligt att satsningen görs i
samarbete med föreningarna i närområdet som har tjejverksamhet. Klubbarna och fotbollstjejerna
i Sjuhärad behöver känna att Elfsborgs damlag är bygdens elitlag. Den ståndpunkten framfördes i alla
intressegrupper. Växjö DFF var den av informantklubbarna som hade arbetat mest med att skapa en
positiv relation med övriga tjejföreningar i närområdet.
13.3 Var och när skall man börja
Som framgår i avsnitt 8.1 ovan så finns det två huvudsakliga alternativ för var ett nystartat lag kan gå
in i seriesystemet. Det normala är att ett nystartat lag börjar i den lägsta divisionen, vilket för ett
damlag från IF Elfsborg innebär division 4. Men det är även möjligt att börja i division 1. Det
förutsätter dock att Elfsborg kommer överens med antingen Bergdalen eller Sjömarken om att ta
över deras plats. Både Bergdalens och Sjömarkens styrelser är positiva till en damsatsning i Elfsborg
och tycker att den satsningen skall starta i division 1, men för att kunna ta definitiv ställning till ett
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överlåtande av sin plats till Elfsborg krävs både att frågan utreds mer internt och naturligtvis också en
diskussion med Elfsborg om formerna för ett överlåtande.
Om Elfsborg väljer att starta ett damlag är valet av vilken division man vill starta i ett av de mest
intrikata besluten på vägen. Anledningen till det är att åsikterna i den frågan är delade i
intressegrupperna och vissa fall är de dessutom uttryckta i väldigt bestämda termer.
De huvudsakliga argumenten för att börja i division 4 är att:
- det är mer naturligt att då bygga på tjejerna som är med i Flickakademien.
- klubben då får tid på sig att bygga upp damverksamheten från grunden.
- det inte känns ”moraliskt rätt” och ”på riktigt” om Elfsborg tar över en annan förenings plats.
- om vi tar över ett annat lag är det stor risk att spelarna inte känner lika starkt för Elfsborg som om
man startar laget helt i egen regi.
- möjligheten till en framgångsrik start är större och föreningen får chansen att bygga historien runt
klättringen i divisionerna
De huvudsakliga argumenten för att börja i division 1 är till stor del det som framhålls som nackdelar
med att börja i division 4. Här följer de viktigaste argumenten emot div 4 och för division 1:
- det signalerar inte att det är ”på riktigt” om man börjar så långt ner i seriesystemet som division 4.
- om Elfsborg börjar i division 4 kommer det att ta alldeles för lång tid innan Borås får ett elitlag på
damsidan.
- möjligheten att framstå som en förening som ligger i framkant minskar med en start i division 4, då
tar det för lång tid innan damlaget blir ett elitlag och föreningen framstår som jämställd.
- division 4 är varken en utvecklande eller attraktiv serie att spela i vilket innebär att det kommer att
vara svårt att rekrytera spelare som har nivå för högre serier.
- med start i division 4 kommer laget och organisationen att få göras om ofta och många gånger
innan laget är ett etablerat elitlag.
- med start i division 4 kan det varumärkesmässigt bli en topp när satsningen dras igång men sedan
är det risk att intresse och engagemang försvinner när det tar så lång tid innan laget spelar på
elitnivå.
- relationen med övriga föreningar i bygden kan försvåras om laget som har högst målsättning på
lång sikt ligger efter alla andra lag i seriesystemet.
13.4 Akademiverksamhet på flicksidan
Frågan om ett damlag i Elfsborg handlar inte bara om själva seniorlaget utan också om en eventuell
akademiverksamhet på damsidan. Elfsborg har sedan tidigare bestämt att de efterhand skall starta
flicklag i alla åldersgrupper upp till 15 års ålder. Akademiverksamheten fick inte särskilt stort
utrymme under fokusgruppsintervjuerna med intressenterna. Det som dock ofta framkom var vikten
av att utveckla egna spelare och då krävs en verksamhet mellan flickverksamheten och A-laget.
Däremot betonade alla informantklubbarna hur viktigt det var att ha en väl fungerande
akademiverksamhet. Både för att det gör det möjligt att förse A-laget med egna spelare men också
för att det är en principsak att ta ansvar för utbildningen av elitspelare i regionen. Men det ingår
även i den del som ovan kallas att ”ge killar och tjejer likadana förutsättningar att utvecklas
fotbollsmässigt”. Såväl Hammarby som Djurgården och Sävehof försöker följa den linjen och ha så
likvärdiga förutsättningar som möjligt. I Hammarbys och Djurgårdens fall är deras akademier under
uppbyggnad så deras akademiverksamhet för tjejerna är i nuläget inte lika omfattande som den för
killarna men de vill att den skall bli det i framtiden.

31

En eventuell akademiverksamhet skulle naturligt också kopplas mot idrottsgymnasiet i Borås. I
nuläget finns fotbollsprofil både för killar och för tjejer på Sven Erikssongymnasiet. Tjejdelen på
fotbollsgymnasiet har i nuläget svårt att helt uppfylla SVFF krav på ett NIU eftersom den inte är
kopplad till en elitförening. Den verksamheten skulle naturligtvis säkras och antagligen också öka i
kvalité om den kopplades tight mot en dam- och akademiverksamhet i Elfsborgs regi. Ett bekymmer
med idrottsgymnasieverksamheten i Borås är att, enligt flera personer med kännedom, duktiga
fotbollstjejer ofta väljer bort fotbollsgymnasiet eftersom de hellre går på Bäckängsgymnasiet än på
Sven Erikssongymnasiet. Det beror på vilka utbildningar som finns på respektive skola men också på
att tjejer i större utsträckning traditionellt sett väljer att gå på Bäckängsgymnasiet. Vi har därför varit
i kontakt med rektor Anders Nilsson på Sven Erikssongymnasiet för att se om det går att ha NIUverksamhet i fotboll på båda skolorna. Han sa att han trodde det var möjligt och att
förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten i Borås kommun uttalat sig positivt
till möjligheten att kunna gå idrottsutbildningar även på Bäckängsgymnasiet.
Om Elfsborg vill starta en akademiverksamhet vore det knappast rimligt att direkt börja med en lika
omfattande akademi som Elfsborg har för killar. Dels för att det kommer att ta tid att bygga upp
verksamheten, dels för att spelarunderlaget på flicksidan inte är lika stort som på killsidan. Det
naturliga vore därför att börja med ett F17-lag. För F17 finns det från och med 2019 en ny serie att
spela i. Det är en SM-serie med regionalt indelat seriespel följt av ett slutspel. Med ett lag bestående
av 16 och 17-åriga tjejer kan med fördel en uttagning till det laget synkroniseras med uttagningen till
NIU-gymnasiet.
Om du inte spelar i Elitettan eller Damallsvenskan finns ingen F19-serie att spela i. Så länge ett IF
Elfsborg dam inte spelar högre än division 1 kommer det därför inte finnas anledning att ha ett F19lag. De spelare som är över 17 år och inte tar plats i A-truppen skulle kanske istället kunna förstärka
andra Boråsföreningars A-lag. För det krävs naturligtvis ett väl fungerande samarbete med dessa
föreningar. För lag som spelar i Elitettan och Obos Damallsvenskan finns det däremot en serie för
F19-lag. 24 Den dagen ett Elfsborg dam går upp i Elitettan är det därför mer rimligt att även ha ett
F19-lag.
Som en referenspunkt kan nämnas att Växjö DFF i sin akademiverksamhet har cirka 60 spelare som
tränas av sju deltids/timarvoderade ledare. Den totala kostnaden för deras akademi är 1 mkr.
13.5 Organisationsform
Enligt Christer Pallin, expert på föreningsjuridik (tidigare på RF), är det ett grundläggande val som
Elfsborg behöver göra för att välja organisationsform för damverksamheten. Antingen väljer
föreningen att lägga verksamheten inom samma juridiska person som herrverksamheten eller också
väljer de att driva de olika verksamheterna inom två olika juridiska personer.
Om båda verksamheterna drivs inom samma förening styrs de av samma ledning och det blir då
lättare att kontrollera verksamheten. Det blir dessutom lättare att samordna verksamheterna (både
organisatoriskt och till exempel med sponsorarbete) och en gemensam förening markerar tydligare
att det är ”ett Elfsborg – vi tillsammans”.
Om Elfsborg vill att damverksamheten skall ligga i en egen juridisk person finns det två alternativ. Det
ena är att starta en ny förening, till exempel IF Elfsborg Dam, där den föreningen binds samman med
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Läs mer om Svenska Spels F19-serie här: http://efd.se/svenska-spel-f-19/
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IF Elfsborg via ett samarbetsavtal.25 Den modellen kan sedan i samarbetsavtalet varieras utifrån hur
relationen mellan de olika föreningarna önskas vara, till exempel beträffande villkoren/kraven för
bland annat användande av föreningsnamn, klubbfärger, hur sponsoravtal får tecknas, etcetera. I
regleringen bör det också framgå att en gemenskap finns trots att det är två föreningar i formell
juridisk mening.
Huvudargumentet för att välja att driva damverksamheten i en egen juridisk person är att den då kan
bära ansvaret för sin egen ekonomi. Det innebär att nuvarande verksamhet inte tar någon ekonomisk
risk ifall damverksamhetens ekonomi är i fara. Detsamma gäller naturligtvis åt andra hållet också. En
annan fördel är att en helt egen organisation för damlaget gör att den kan drivas av personer som
helt kan fokusera på damfotbollen. Helt separata ekonomier, helt separerade organisationer i olika
juridiska personer borde också minska risken för spänningar mellan dam- och herrverksamheten.
Det andra alternativet om Elfsborg vill driva damverksamheten i en separat juridisk person är att
driva en av verksamheterna i ett idrottsaktiebolag. Det naturligaste är i så fall att
herrelitverksamheten, som är den mest kommersiella, förs över i aktiebolaget. Det förutsätter dock
att föreningen tycker att det är en bra driftsform för herrlaget och det är egentligen an helt annan
diskussion.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att driva damverksamheten i en egen sektion inom
huvudföreningen. 26 Men Pallin ser egentligen bara det alternativet som en annan variant på att ha
att ha en gemensam förening. På RF har de på senare år försökt tona ner och nästan avråda ifrån
sektionsföreningar eftersom det finns en klar tendens till att föreningarna agerar som att sektionerna
är mer fristående i juridisk mening än vad de i själva verket är. En förening kan bara ha en
föreningsstyrelse och det är den som bär allt juridiskt ansvar. Så även om en egen damsektion har sin
egen budget och sin egen styrelse så ligger ändå allt formellt ansvar på föreningsstyrelsen. I praktiken
kunde en sektionsstyrelse lika gärna vara ett utskott eller en kommitté. Enligt Pallin är regeln som
gäller, oavsett om det finns flera sektioner eller inte, att ju mer beslut en styrelse delegerar, desto
större blir kraven på att ha ett väl fungerande system för uppföljning och kontroll.
I fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna ge sina synpunkter på hur de såg på frågan om vilken
organisationsform de ville att en eventuell damverksamhet skulle drivas i. Det är naturligtvis inte helt
lätt att ge synpunkter på det här om man inte har specialkompetens inom området eller gett just den
här frågan speciell uppmärksamhet. De som var tydligast i sitt ställningstagande var ledningsgruppen
för elitverksamhet i Borås – damfotboll. De ville att damverksamheten skulle drivas i en egen sektion
med en egen styrelse och budget.
I stort sett alla andra som uttryckte en åsikt, oavsett grupp, ville att damverksamheten skulle knytas
så tight organisatoriskt som möjligt till övrig verksamhet. De ville att Elfsborg skulle framstå så
mycket som möjligt som en förening (”vi tillsammans”). Samma råd gav både Hammarby och
Djurgården. I båda de föreningarna drivs herrverksamheten i ett bolag och damverksamheten ihop
med pojk- och flickakademien. Men om de fick göra allt från början skulle de driva allt i samma
organisation. De menade att det var så stora varumärkesmässiga fördelar av att i så stor utsträckning
som möjligt vara och framstå som en förening. Då kunde dessutom sponsorarbetet samordnas på
bästa sätt.
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Läs vidare om egna föreningar inom samma föreningar på
http://www.svenskidrott.se/Idrottsjuridik/foreningsombildning.
26
Läs vidare om sektionsförening i Malmsten, K. & Pallin, C 2005: Idrottens föreningsrätt, Nordstedts juridik, sid
28-31.
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15. SAMMANFATTNING
Syftet med utredningen är tvådelat:
1. Det första syftet är att undersöka vilka möjliga konsekvenser en satsning på damverksamhet skulle
få för Elfsborg utifrån framför allt fyra aspekter: ekonomi, varumärke, organisation och omgivande
samhälle.
2. Det andra syftet är att ta fram underlag för att Elfsborg, om de vill starta ett damlag, skall kunna
fatta ett väl genomtänkt beslut om när och hur damlaget skall startas, vilka principer som skall gälla
för verksamheten och vilken organisationsform som skall användas.
För att genomföra undersökningen har vi använt oss av tre typer av material. För det första har
fokusgruppsintervjuer genomförts med ett antal intressegrupper. De intressegrupperna är
Flickakademien, de som kallar sig ledningsgruppen för elitverksamhet i Borås – damfotboll, Elfsborgs
sponsorer, supporters, personalen och kommunen. Dessutom genomfördes en separat intervju med
Erik Svalander som låg bakom en av motionerna om damfotboll vid förra årsmötet. För det andra har
vi intervjuat ett antal informanter och informantföreningar som vi bedömt kan bidra med viktiga
expertkunskaper. Och för det tredje har vi samlat in relevanta ekonomiska nyckeltal och information
om för frågan relevanta regelverk.
Medianintäkten i Obos damallsvenskan är 9,3 mkr och den genomsnittliga spelarersättningen är 10
193 kr/månad. I Elitettan är medianintäkten 3,38 mkr och enligt de uppgifter vi fått behövs det för
att ligga i toppskiktet i division 1 cirka 1 mkr. Då matchintäkter, centrala avtal och spelarförsäljningar
utgör en relativt liten del av intäkterna är föreningarna på damsidan starkt beroende av
sponsorintäkter.
Om IF Elfsborg vill starta ett damlag så finns det i huvudsak två alternativ. Antingen börjar man i den
lägsta serien (division 4) eller också kommer föreningen överens med antingen Sjömarken eller
Bergdalen om en sammanslagning så att laget kan börja i division 1.
Trycket från omgivningen är stort på Elfsborg om att starta ett damlag. Utifrån våra
fokusgruppsintervjuer kan vi slå fast att i stort sett alla grupper tycker att Borås behöver ett lag med
elitambitioner på damsidan och att Elfsborg är de som har bäst förutsättningar att lyckas med en
sådan satsning.
Vår samlade bedömning är att IF Elfsborgs varumärke skulle stärkas av att starta ett damlag. Den
slutsatsen bygger vi framför allt på hur deltagarna i sponsorgruppen och supportergruppen
resonerade samt utifrån våra experters bedömningar. Det som däremot kan försvaga varumärket är
om föreningen startar ett damlag men att satsningen av omgivningen inte uppfattas som tillräckligt
seriös.
Konsekvenserna på ekonomin ur ett intäktsperspektiv är helt beroende av hur satsningen tas emot
av sponsorerna. Utifrån fokusgruppen med sponsorerna bedömer vi att det finns en stor risk att
sponsorintäkterna kommer att minska om Elfsborg väljer att inte starta ett damlag. Vi bedömer också
att det finns möjlighet till potentiellt högre sponsorintäkter med ett damlag i Elfsborg. Trenden att
sponsra jämställt är på uppåtgående men för att kunna dra nytta av den trenden behöver Elfsborg
hitta ett sätt att använda ett nystartat damlag för att skapa en Unique Selling Point (USP) kopplat till
Elfsborgs sponsorer.
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Utifrån ett organisatoriskt perspektiv finns det möjlighet att skapa synergieffekter för det arbete som
utförs av kanslipersonalen. Samtidigt ser personalen själva att de redan nu är hårt belastade.
Informationen från våra informantföreningar talar för att det kommer att bli svårt att samordna
personalen som arbetar närmast själva lagen.
Om Elfsborg väljer att starta ett damlag så finns det ett antal principer som såväl intressegrupper
som informanter tycker är viktiga: Satsningen måste vara på riktigt och även om ersättningarna inte
är desamma så behöver tjejerna/damerna få lika bra förutsättningar att utvecklas som
fotbollsspelare. Damlaget skall också till stor del bygga på lokala spelare och den skall göras i
samarbete med övriga föreningar i bygden.
Att intressegrupperna vill att en satsning skall bygga på lokala spelare gör också att det behövs en
akademi knuten till damlaget där spelare till truppen kan utvecklas. En viktig förutsättning för en
lyckad akademiverksamhet är att NIU-verksamheten är attraktiv för duktiga fotbollstjejer.
När det gäller organisationsform är rekommendationen från såväl informanter som de flesta
intressegrupper att de vill att damverksamheten inte skall drivas i en ”egen” förening utan vara så
starkt integrerad med övrig verksamhet som möjligt. Ledningsgruppen för elitverksamhet i Borås –
damfotboll ville dock att damernas verksamhet skulle ligga under en egen sektion med en egen
styrelse och egen budget.
Om Elfsborg väljer att starta ett damlag är valet av vilken division man vill starta i ett av de mest
intrikata besluten på vägen. Anledningen till det är att åsikterna i den frågan är delade i
intressegrupperna och vissa fall är de dessutom uttryckta i väldigt bestämda termer.
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