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Abstrakt 

Titel: Bildandet av Elitettan – ett år senare - En kvalitativ studie av 

utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie 

Författare:  Louise Lindgren, Josefin Nygren & Sanna Åhlander 

Examinator:  Per-Göran Fahlström 

Datum:  2014–05–22 

Nyckelord:  Elitettan, damfotboll, ekonomi, talangutveckling 

 

Problemområde: Elitettan är svensk fotbolls näst högsta serie på damsidan och denna 

spelades för första gången år 2013. Den nya rikstäckande serien innebar betydligt längre resor 

för seriens föreningar och således också en betydande ökning av resekostnaderna. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka organiseringen av elitverksamheten inom svensk 

damfotboll. Mer precist handlar det om att belysa betydelsen av omvandlingen av landets näst 

högsta serie, från två geografiskt uppdelade enheter – i form av en Söder- och en Norretta – 

till en enda riksomfattande serie, Elitettan. Ambitionen är att både jämföra synen på 

serieomläggningen på fältet och begrunda dess effekter för de inblandade föreningarna. 

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning som baseras på 

intervjuer med personer på ledande positioner i sju olika föreningar i Elitettan samt två 

utomstående personer, Hanna Marklund, expert på svensk damfotboll samt Anna Nilsson från 

intresseorganisationen Elitfotboll Dam.  

Resultat: Resultatet av studien visar det går att urskilja tydliga samband mellan synsättet på 

serieomläggningen och vilken historia samt var någonstans föreningarna befinner sig 

geografiskt. Överlag finns det dock en positiv attityd gentemot den nya serien, trots 

kostnaderna som en rikstäckande serie medför. Resultatet visar också att den allmänna 

uppfattningen av serieomläggningen är att kvaliteten på svensk damfotboll ökat vilket i sin 

tur har fört med sig att föreningarna blivit mer attraktiva, både för publik och sponsorer.  
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Förord 

Vi har funnit arbetet med studien mycket givande. Vi fått många nya tankar och idéer och vi 

har hela tiden fått ett vänligt bemötande och känt glädje under arbetets gång. Vi vill här passa 

på att tacka de personer som bidragit till att vi kunnat genomföra studien. 
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1. Inledning 

Elitettan är Sveriges näst högsta serie inom svensk damfotboll. Serien bildades år 2013 som 

en reaktion på att kvaliteten på de dåvarande serierna var för låg. Tidigare har det funnits två 

serier under Damallsvenskan, en för lagen i norra Sverige, Norrettan, och en för lagen i södra 

Sverige, Söderettan. I dessa serier gick de respektive vinnarna direkt upp i allsvenskan medan 

de två sist placerade lagen i Damallsvenskan åkte ner en division. I och med att de lag som 

tog steget upp i Damallsvenskan nästan alltid åkte ur direkt menade representanter från 

svenska fotbollsförbundet att det behövde göras någonting för att höja kvaliteten på svensk 

damfotbolls näst högsta serie. Med detta som bakgrund bildades Elitettan och första upplagan 

av serien spelades år 2013. Många var dock negativa till bildandet av den rikstäckande serien 

på grund av de ökade kostnaderna som skulle tillkomma för seriens lag. Denna diskussion är 

fortfarande aktuell, senast våren 2014 talades det till exempel om att Umeå Södra FF skulle 

behöva lägga ner sin damverksamhet men föreningen lyckades tillslut rädda upp sin ekonomi. 

1.1  Bakgrund 

Svenska fotbollsförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund med drygt en miljon 

medlemmar och av dem är cirka 600 000 aktiva spelare. Av dessa registrerade spelare är 89 

362 damer. Under 2013 fanns 3 189 föreningar registrerade och 8 700 lag inom korpen 

(fogis.se). Elitetan bildades alltså år 2013 som en reaktion på att kvaliteten på Norr- 

respektive Söderettan var för låg. Målet med skapandet av den nya serien är att stärka 

kvaliteten och utveckla svensk damfotboll ytterligare. Genom en egen logotyp och eget namn 

får serien också en tydlig plats i svensk fotbolls ”elitfamilj” tillsammans med 

Damallsvenskan, Allsvenskan och Superettan (svenskfotboll.se). Konsekvensen av att 

avstånden mellan lagen ökade betydligt samt att kostnaderna skulle bli betydligt högre 

översågs till förmån för högre kvalitet. Två av föreningar i Elitettan 2014 är Sunnanå SK och 

IF Limhamn Bunkeflo. Dessa är de nordligaste respektive sydligaste belägna föreningarna i 

Elitettan. Avstånden mellan lagen är 1382 km enkel resa. I och med sådana långa resor är det 

inte endast transportkostnader som föreningarna behöver lägga pengar på utan också extra 
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kostnader för mat och logi. Dessa kostnader bidrar till att det kan bli ännu svårare för 

Elitettans föreningar att hantera sin ekonomi.  

 

Många var alltså negativa till bildandet av Elitettan på grund utav de ökade reskostnaderna 

som skulle tillkomma för seriens lag och konsekvenserna detta skulle kunna innebära för 

föreningarna. Varje vecka kan det läsas i media om idrottsföreningar som är på väg att gå i 

konkurs. Anledningen kan vara allt från att sponsorer sviker till att reseavstånden är för långa. 

Hur ser egentligen Elitettans föreningar på serieomläggningen? Vad för det för konsekvenser 

för deras verksamhet och hur hanterar Elitettans föreningar de stora kostnader som en 

rikstäckande serie innebär? Det finns många exempel som visar på att även föreningar med 

betydligt högre intäkter har problem med ekonomin. I regel är det elitklubbar i de stora 

manliga lagsporterna som får dessa rubriker, men problemen finns också inom damfotbollen. 

En betydande skillnad är dock att det inom damidrotten ofta inte finns lika stora ekonomiska 

resurser. Ett exempel på en förening som hotats av konkurs är ishockeyföreningen IF 

Björklöven som våren 2010 begärdes i konkurs. Enligt uppgifter ska klubben saknat ca två 

miljoner kronor samt haft skulder på uppåt nio miljoner kronor. Denna historia slutade dock, 

efter många om och men, lyckligt. En månad efter att klubben begärt sig själv i konkurs gick 

intresseföreningen ”Björklövens vänner” in och lämnade in en ansökan om att häva 

konskursen. Detta gick igenom men klubben fick ingen ny elitlicens och blev därför 

degraderad till division 1A. (bjorkloven.com). Ett annat exempel är den tidigare 

damallsvenska klubben Dalsjöfors GoIF som gick i konkurs 2012. Detta säsongen efter att ha 

åkt ur Damallsvenskan och trots att de vid konkursansökan ledde den dåvarande Söderettan 

(dgoif.se). Våren 2014 har också den damallsvenska storklubben Tyresö FF följts av svarta 

rubriker rörande en förmodad konkurs, på grund av stora skulder till skatteverket 

(damfotboll.com). Detta är bara några av många föreningar som de senaste åren haft 

ekonomiska problem.  

 

Elitfotboll Dam, eller EFD som det refereras som till i detta arbete, är en intresseorganisation 

för svensk elitfotboll på damsidan. EFD arbetar med och för de två högsta ligorna inom 

svensk damfotboll - Damallsvenskan och Elitettan. Organisationen bildades 1978 och deras 

huvudsakliga uppdrag är att driva frågor som rör dameliten inom svensk fotboll. Visionen hos 
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EFD är att Damallsvenskan ska vara en liga av världsklass och att Elitettan ska vara ett hem 

för morgondagens stjärnor. Ytterligare ett mål som EFD har är att damfotbollen i Sverige ska 

vara världsledande inom talangutveckling (efd.se). 

 

För att underlätta föreningarnas arbete med elitverksamhet har Elitfotboll Dam i samarbete 

med föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan tagit fram en strategitrappa. I denna finns 

vissa faktorer som måste uppfyllas av föreningarna. För att kunna arbeta fullt ut med 

strategitrappan rekommenderar EFD att föreningarna innehar en elitlicens eller minst har en 

plan för att uppfylla de krav som krävs för att inneha en. Detta är också ett krav för att få spela 

i Damallsvenskan. EFD hjälper också Damallsvenskan samt Elitettans föreningar ekonomiskt. 

I mars 2014 tecknades ett avtal mellan EFD, svenska fotbollsförbundet och svensk elitfotboll 

som är värt drygt 928 miljoner över sex år. Det innebär också att Svensk damelitfotboll får en 

ökning från nio miljoner kronor per år till 15 miljoner kronor. Dessa pengar går bland annat 

till föreningarnas resekostnader och som talangbonus till Damallsvenskans och Elitettans 

föreningar. Svenska Spel, en utav EFDs samarbetspartners, har gått in med en talangbonus i 

Elitettan som ligger på totalt 150 000 kronor. Säsongen delas in i tre delar och den förening 

som vid varje sammanräkning samlat ihop flest poäng får 25 000 kronor. Det lag som samlat 

ihop näst flest får 15 000 kronor och det lag som kommer på tredje plats får 5 000 kronor. År 

2013 fick lagen två poäng för se spelare som startade som var födda 1992 eller senare och för 

de spelare i denna ålder som hoppade in fick lagen ett poäng. Denna satsning görs för att 

uppmuntra lagen till att matcha sina unga spelare (efd.se).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka organiseringen av elitverksamheten inom svensk 

damfotboll. Mer precist handlar det om att belysa betydelsen av omvandlingen av landets näst 

högsta serie, från två geografiskt uppdelade enheter – i form av en Söder- och en Norretta – 

till en enda riksomfattande serie, Elitettan. Ambitionen är att både jämföra synen på 

serieomläggningen på fältet och begrunda dess effekter för de inblandade föreningarna. 
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Undersökningen är uppbyggd kring följande konkreta frågeställningar: 

 Hur ser de inblandade parterna på serieomläggningen?  

 Vilka effekter får serieomläggningen på föreningarnas verksamhet?   

 Hur hanterar föreningarna den nya situationen? 

1.3 Avgränsningar 

Då betydelsen av serieomläggningen ska undersökas blev det naturligt att begränsa studien till 

Elitettan. Visserligen är division ett-serierna också nybildade men hos dessa föreningar finns 

inte samma ekonomiska svårigheter då avstånden föreningarna emellan inte är lika stora. 

Samtliga föreningar som deltar i Elitettan år 2014 kontaktades och av dessa lag var det sju lag 

som ville ställa upp på en intervju. Dessa föreningar är; IF Limhamn Bunkeflo, Hovås Billdal 

IF, Älta IF, Sunnanå SK, Hammarby IF DFF, Umeå Södra DFF samt en anonym förening. 

Även intervjuer med Anna Nilsson på EFD samt Hanna Marklund, expert på svensk 

damfotboll, har genomförts för att få två utomstående personers syn på situationen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bildandet av Elitettan – ett år senare 

En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie 

 

5 

 

2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom området. Det finns en del forskning som 

gjorts på ämnet ekonomi inom idrotten och också en del forskning om damidrott och dess 

ekonomiska situation men däremot finns det betydligt mindre forskning kring den ekonomiska 

situationen för damfotbollen.  

2.1 Fotbollens ekonomiska utveckling 

Pierpoint (2000) beskriver fotbollsbranschens ekonomiska utveckling de senaste årtiondena. 

Branschen har under senare delen av 1990-talet utvecklats till att bli en industri och fler och 

fler föreningar liknar idag företag. Fotbollen är nu mer än någonsin influerad av 

marknadskrafter och upplevelsebranschen blir allt bredare och utvecklad vilket sätter större 

press på de som befinner sig i branschen. Fotbollslag tävlar inte bara mot andra lag utan även 

mot andra branscher såsom teater, bio och andra underhållningsformer. För att stå 

konkurrenskraftigt gentemot andra lag och branscher gällande både publik och sponsorer 

gäller det att ha en väl utvecklad strategi. Alla fotbollsklubbar är i någon grad med i 

detaljhandel genom sin försäljning av biljetter och olika supporterartiklar. Trots detta 

fortsätter de flesta klubbar att se på marknadsförning som relativt oviktigt. I undersökningar 

visar det sig att fotbollsklubbar ser på sina kunder som icke-ifrågasättande. Till viss del är det 

sant att fotbollsklubbar kan kategoriseras som ”passion-brands”, det vill säga någonting som 

kunder är lojala till. På grund av detta blir klubbar ofta dåliga på att behandla åskådare som 

viktiga kunder och att använda taktiska marknadsföringsmetoder. För att hänga med i den 

rådande utvecklingen är det viktigt för varje klubb att utveckla sin egen strategi för att behålla 

och skaffa nya kunder (Pierpoint 2000). 

2.2 Idrott och genus 

Enligt både idrottssociologer och idrottspedagoger bidrar idrott till att problematiska 

identiteter och icke jämställda relationer mellan könen bildas. Både nationell och 

internationell forskning pekar på att relationen mellan kvinnor och idrott är mer problematisk 

än relationen mellan idrott och män. Det här kan antas vara på grund av att idrott sägs ha 
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skapats för män, och av män. Idrotten kopplas därav samman med värden som är förknippade 

med maskulinitet. Detta har också lett till att idrott för flickor och kvinnor anpassats för hur 

kvinnor förväntas vara. Som utgångspunkt finns att flickor och kvinnor är på ett visst sätt och 

har vissa behov. För att locka dem till idrotten har det därför ansetts behövts speciella metoder 

eller särskilda former av idrott (Svender, & Larsson, 2007). 

 

Trots att fler och fler kvinnor idag deltar i idrottsverksamhet fortsätter ojämlikheter mellan 

män och kvinnor att existera inom i princip alla idrotter. Kvinnors lägre status inom idrotten 

brukar förklaras med att kvinnor fysiskt sätt är svagare än män. De idrottsliga resultaten blir 

därmed sämre vilket leder till ett lägre värde på marknaden. Trots riksidrottsförbundets arbete 

för jämlikhet anses idrott generellt sett fortfarande vara någonting maskulint, speciellt om 

hälsoaspekten inte tas med i beräkningen. På grund av detta kan könsroller inom idrott ha stor 

betydelse för flickors och kvinnors deltagande i olika idrottsaktiviteter. Barn lär sig tidigt vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt genom sociala processer. För att bli socialt 

accepterade väljer många flickor och kvinnor ofta att inte börja med idrottsaktiviteter som kan 

anses vara maskulina. Idrottens prestationsideologi grundas på antaganden om att pojkar och 

män är fysiskt överlägsna flickor och kvinnor. Även fast kvinnor och män nästan alltid tävlar 

åtskilt jämförs deras resultat ofta med varandras, vilket är ytterligare en faktor till att kvinnors 

idrottande värderas lägre än männens. Dock finns det vissa idrotter där kvinnors talang kan 

igenkännas, dessa ”kvinnoidrotter” är få men ett exempel är gymnastik. De flesta idrotter är 

dock mansdominerade (Lindgren, 2002). 

 

Media spelar en stor roll när det gäller att influera människors attityder till värdet av idrotten. 

Kvinnliga idrottare blir ofta presenterade på ett traditionellt stereotypt sätt. Herridrott får 

också betydligt mer plats i media. Även i de idrotter som anses vara ”kvinnoidrotter” är 

kvinnor underrepresenterade. Ett exempel är en studie från 1999 som visar att endast 10 % av 

all idrott som visas i svensk TV fokuserar på kvinnor i idrotten. Medias roll när det kommer 

till representationen av kvinnlig respektive manlig idrott påverkar inte bara människors syn på 

idrotten utan vidare också det finansiella (Lindgren, 2002). Creedon (1998) beskriver 

massmedias påverkan på samhället och tvärtom och att media har en stor påverkan på 

idrottens ekonomi. Media bestämmer vad det är som ska informeras om och påverkar således 
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våra preferenser. Förhållandet mellan media och intresse är dock komplext. Inom damidrott 

har frågan vad som kommer först av marknadsplatsviabilitet eller mediabevakning försökt 

besvaras. I en studi visade det sig att det inte är förrän människor i rätt demografiskt område 

efterfrågar informationen som media uppmärksammar en tävling eller en aktivitet. Det är 

också publiken, eller den potentiella publiken, som bestämmer vilken sport eller vilket event 

som kan anses vara värdefullt att uppmärksamma (Creedon, 1998). 

2.3 Damfotbollen och dess ekonomiska situation 

Den moderna damfotbollen växte fram underifrån då fler och fler kvinnor började spela 

fotboll på 1960-talet. Många tyckte att damfotbollens framfart inte skulle få ske på 

herrfotbollens bekostnad vilket innebar att damfotbollen skulle vara självfinansierade. Det 

har, framför allt på föreningsnivå, lett till åtskilliga konflikter eftersom att det är nästan 

omöjligt att skilja på intäkter och kostnader mellan dam- och herrlag. När resurserna sedan 

ska fördelas har damfotbollen ofta blivit tilldelade mindre på grund av att de manliga 

företrädarna nästan alltid varit fler. Det har bland annat lett till att damfotbollslag bildat sina 

egna föreningar. (Hjelm & Olofsson 2003). 

 

År 1972 blev damfotbollen officiellt accepterad. Det innebar att den skulle ha samma regler, 

tolkning och tillämpning som herrfotbollen. Det var dock en stor oenighet när det gällde 

tävlingsorganisationen. Successivt började dock utformningen likna herrfotbollens även om 

många fortfarande emot att ha en rikstäckande serie. Det menades att lagen skulle ha svårt att 

finansiera de långa resorna. Det fanns dock dem som menade att konkurrens mellan 

likvärdiga lag var en förutsättning för att utveckla damfotbollen. Länge dominerade 

motståndarna för en allsvensk serie men under 1980-talet fortsatte svensk damfotboll att växa 

och 1988 bildades Damallsvenskan. Medieintresset var till en början låg för damfotbollen 

men har sedan starten hela tiden ökat och vid VM-silvret år 2001 kan sägas att det definitiva 

genombrottet för svensk damfotboll kom (Hjelm & Olofsson 2003). 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken forskningsstrategi som använts i studien. Därefter följer 

diskussioner kring undersökningsdesign, reliabilitet och validitet, studiens intervjuguide, 

etiska aspekter samt urval av intervjupersoner. Slutligen följer en redogörelse för tolkning och 

analys samt studiens resultatpresentation. 

3.1 Forskningsstrategi 

Vid genomförandet av en forskningsstudie är det viktigt att välja en lämplig 

forskningsstrategi. Forskningsstrategier kan delas upp i kvantitativ respektive kvalitativ 

forskning. Kvantitativ forskning kan förklaras som en forskningsstrategi som betonar vikten 

av kvantifiering vad gäller insamling av data och analys av denna. Den kvantitativa 

forskningen har ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning samt 

använder sig av naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Denna typ av 

forskning menar också att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet. När 

det gäller den kvalitativa forskningen betonas istället ord och inte kvantifieringen under 

insamlingen och analysen av data. Den kvalitativa forskningsstrategin betonar till motsats från 

den kvantitativta ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning och 

generalisering av teorier betonas. Den kvalitativa forskningsstrategin tar också avstånd från 

den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och lägger istället vikten vid 

individernas uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet. Detta tillvägagångssätt menar 

också att den sociala verkligheten är en ständigt föränderlig egenskap som hör till 

individernas skapande och konstruerade förmåga (Bryman 2002). 

 

Studien har genomförts som en kvalitativ forskningsstudie för att få så uttömmande svar som 

möjligt på frågeställningarna. Eftersom att syftet med studien är att belysa betydelsen av 

serieomläggningen blev valet av en kvalitativ undersökning naturligt. Då studien ska 

undersöka olika föreningars situation och det då är mest lämpligt att intervjua de personer i 

föreningen som är mest insatta i föreningens ekonomi blev valet av en kvalitativ studie 

självklart. En kvantitativ undersökning skulle inte generera i särskilt uttömmande svar och det 

skulle också resultera i att den data som samlats inte skulle bli speciellt relevant. 
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3.2 Undersökningsdesign 

Den form av datainsamlingsmetod som använts i studien är intervjuform. Detta val grundas i 

att med denna metod blir svaren på studiens frågeställningar som mest uttömmande. Enligt 

Gratton & Jones (2010) finns det en rad fördelar med intervjuer framför andra 

datainsamlingsmetoder. Först och främst får respondenterna möjlighet att själva prata fritt om 

deras upplevelser och erfarenheter vilket oftast leder till mer uttömmande svar. Den här 

metoden blir ofta också mer insiktsfull, vilket är viktigt vid induktiva undersökningar. Vidare 

kan den här metoden resultera i att information som inte förväntas framgå kommer fram, 

speciellt vid ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer (Gratton & Jones 2010).  Den 

intervjuform som använts i studien är semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema 

men där frågornas ordningsföljd varierar. Vid semistrukturerade intervjuer är frågorna också 

mer allmänt formulerade än vid andra intervjuformer. Med den här intervjuformen har 

intervjuaren också utrymme att ställa följdfrågor ifall han eller hon upplever att ytterligare 

information är relevant (Bryman 2002).  

 

Studiens intervjuer har genomförts som telefonintervjuer bortsett från två stycken som 

genomfördes som direkta intervjuer. Enligt Bryman (2002) finns det flera fördelar med 

telefonintervjuer. Telefonintervjuer är betydligt billigare och tar mindre tid att utföra än 

direkta intervjuer. Det är också lättare att hantera en telefonintervju. Dessa är framför allt 

fördelaktiga när flera intervjuare är delaktiga, eftersom att det är lättare att ha kontroll över 

intervjuarnas olikheter och felaktiga tillvägagångssätt. Vidare är telefonintervjuer fördelaktiga 

då direkta intervjuer kan påverka respondenternas svar på grund av olika faktorer hos 

intervjuaren, exempelvis kön, ålder eller etnicitet. Det finns också vissa svagheter med 

telefonintervjuer. Att respondenten inte ser intervjuaren kan vara ett problem då det inte finns 

chans för intervjuaren att reagera på respondenternas ansiktsuttryck vid exempelvis osäkerhet 

och då klargöra en fråga. Vid telefonintervju är det också svårt att avgöra om man verkligen 

talar med rätt person. Vidare kan man inte heller använda sig av visuella hjälpmedel som till 

exempel diagram för att klargöra en frågeställning (Bryman, 2002). Varför två av intervjuerna 

var direkta intervjuer grundas i begränsade möjligheter att träffa samtliga respondenter på 
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plats. Detta i sin tur grundar sig dels i brist på tid samt ekonomiska resurser i och med det 

geografiska avståndet mellan studiens författare och respondenter. Valet grundar sig delvis 

också i respondenternas möjligheter till att avsätta tid till en direkt intervju. Skulle samtliga 

intervjuer istället genomförts direkt skulle detta inneburit långa resor och kostnader och med 

de fördelar som tidigare listats med telefonintervjuer blev detta det bästa valet för studiens 

intervjuer. De två direkta intervjuerna genomfördes i Skellefteå där Sunnanå SK har sitt kansli 

samt där Hanna Marklund är bosatt, detta på grund av att både respondenterna hade tid till en 

direkt intervju samt att en av studiens författare befann sig i Skellefteå. En av respondenterna 

svarade också skriftligt via e-post på frågorna och därefter genomfördes en telefonintervju för 

att följa upp svaren. 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Begreppen reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp vid genomförandet av vetenskapliga 

studier. Dessa begrepp handlar om hur noggranna och tillförlitliga studiens mätningar är. Det 

finns två olika typer av reliabilitet och validitet. Dessa är extern respektive intern reliabilitet 

samt extern respektive intern validitet. Med begreppet reliabilitet menas huruvida resultatet 

från en undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om utfallet 

endast var slumpmässigt. Extern reliabilitet handlar om upprepbarhet medan intern reliabilitet 

i sin tur handlar om hur studiens författare tolkar den insamlade datan. Begreppet validitet 

avser en bedömning av om de slutsatser som genererats från undersökningen hänger samman. 

Det innebär också huruvida man i själva verket mäter vad som är avsett eller inte. Med extern 

validitet menas i vilken utsträckning studiens resultat kan kopplas till olika sociala miljöer 

och situationer. Med intern validitet menas i sin tur att de observationer studiens författare gör 

ska stämma överens med de teoretiska idéer som också utvecklas (Bryman 2002).  

   

För att studien ska vara så reliabel som möjligt har intervjuer genomförts med personer från 

flera olika föreningar i Elitettan. Både respondenter för så kallade topplag som tidigare spelat 

i Damallsvenskan samt respondenter från mittenlag och även från lag som för inte så länge 

sedan spelade i lägre divisioner har intervjuats. För att få så stor reliabilitet som möjligt i 

studien hade dock representanter för samtliga föreningar i serien behövts intervjuas. Skulle 

representanter från de sju andra föreningarna intervjuats hade studiens resultat kunnat bli 
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annorlunda. Vad gäller studiens validitet är de flesta respondenter överens om synen på 

bildandet av Elitettan. De identifierar samma problem som identifierades som motiv till denna 

studie. Studiens validitet kan därför sägas vara hög. Båda dessa begrepp kan dock anses vara 

mer aktuella när det gäller kvantitativa studier (Bryman 2002). 

3.4 Intervjuguide 

Enligt Gratton & Jones (2010) är det första som bör göras vid utformandet av en intervjuguide 

att identifiera vilken information som behövs och hur den informationen ska fås fram genom 

intervju. När intervjuguiden sedan ska utformas kan det vara bra att börja med att skriva ett 

följebrev med information om studien och frågeställningarna som respondenten kan läsa 

innan intervjun. Vidare är också viktigt att kategorisera frågorna i intervjuguiden, detta 

underlättar för respondenten och svaren blir ofta mer uttömmande. De inledande frågorna bör 

vara lätta att svara på, det leder ofta till att respondenten blir bekväm och det uppmuntrar dem 

till att prata mer. Det är också fördelaktigt om frågorna är lätta att förstå samt att de är 

relevanta för studien. Är frågorna mer komplexa är det viktigt att dessa förklaras noga så att 

missförstånd undviks. I slutet av intervjun kan lite mer utmanande frågor ställas. Idealt är att 

under intervjuns gång ska ett förtroende mellan intervjuperson och respondent ha byggts upp 

så att mer personliga frågor kan ställas i slutet (Gratton & Jones 2010). 

 

Intervjuguiderna som använts i den här undersökningen har konstruerats av studiens författare 

med hjälp av studiens handledare. De frågor som finns i intervjuguiderna har varit sådana som 

ansetts vara relevanta för studien. Då intervjuerna är semistrukturerade har det också funnits 

utrymme för följdfrågor då det behövts. Enligt Bryman (2002) bör en intervjuperson vara 

aktiv, men undvika att vara påträngande. De frågor som ställs i en kvalitativ intervju kan vara 

mycket olika men det finns nio frågeställningar som ingår i de flesta intervjuer. Dessa är 

inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, direkta frågor, 

indirekta frågor, strukturerade frågor, tystnad samt tolkande frågor (Bryman, 2002). Med detta 

som underlag var noggrannheten stor när det gällde att ställa uppföljningsfrågor och att 

använda tystnad vid intervjuerna. De övriga frågekategorier som användes var inledande 

frågor samt direkta och indirekta frågor. Eftersom att frågorna var hyfsat grundläggande 

samtidigt som svaren var lätta att förstå behövdes inga tolkningsfrågor eller sonderingsfrågor 
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ställas. Eftersom att temat hela tiden var detsamma behövdes inte heller strukturerade frågor 

för att byta ämne användas. Inte heller preciserade frågor var nödvändiga vid intervjuerna. De 

kompletta intervjuguiderna finns att tillgå i bilaga 1, 2 och 3.  

 

Intervjuerna utgår från tre olika intervjuguider som arbetats fram för studiens syfte. En 

intervjuguide har respondenterna från föreningarna fått svara på medan de två utomstående 

personerna, Hanna Marklund och Anna Nilsson, har fått svara på två andra intervjuguider som 

anpassats efter deras olika områden. Intervjuerna inleddes med ett antal inledande frågor om 

personernas bakgrund samt deras position och arbete. Därefter ställdes ett antal generella 

frågeställningar som anpassats efter ifall respondenten representerar en förening eller är en 

utomstående person. Intervjuernas längd varierade mellan 5 till 30 minuter. 

3.5 Etiska aspekter 

Studien är baserad på resultat från vetenskapliga artiklar. Studiens författare har säkerställt att 

referenser samt citat är korrekt angivna. Detta innebär att författarna inte angivit sig som 

ägare till annans text och inte heller förvrängt artikelförfattares eller respondenters ord.  

 

Det finns fyra etniska principer som gäller vid ett forskningsarbete. Dessa är 

informationskravet, det vill säga att man som forskare ska informera de berörda personerna 

om vad undersökningen handlar om, vad syftet är och att de deltar frivilligt. Det andra är 

samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla de uppgifter som kan 

röra respondenternas personuppgifter ska behandlas med stor varsamhet och på ett sätt som 

gör att obehöriga inte kommer åt dem. Det sista är nyttjandekravet vilket innebär att de 

uppgifter som samlas in inte ska användas i något annat syfte än vad som sagts (Bryman, 

2002). Intervjuerna har genomförts utifrån dessa fyra principer. Samtliga respondenter 

informerades om studiens syfte innan intervjuerna och de blev också tillfrågade om de ville se 

frågorna innan genomförandet så att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. Innan 

intervjuerna inleddes tillfrågades också samtliga respondenter om det var okej att samtalen 

spelade in för att sedan kunna transkriberas. Samtliga respondenter tyckte att detta var okej 

men en av dem ville vara anonym i studien.  
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3.6 Urval 

När studiens respondenter valdes användes ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att 

respondenterna valts på ett annat sätt än slumpmässig urvalsteknik. Det i sin tur innebär att en 

del människor har större chans än andra att komma med i urvalet. Det finns olika former av 

icke-sannolikhetsurval och den form som använts i studien är kvoturval. Det innebär att man 

ger ett stickprov som speglar en population i termer av den relativa fördelningen av individer i 

olika kategorier (Bryman 2002). Respondenter från sju olika föreningar har intervjuats. 

Eftersom att syftet med studien är att belysa betydelsen av serieomläggningen valdes också att 

intervjua två utomstående personer, Marklund och Nilsson. Marklund valdes på grund av 

hennes stora kunskap och erfarenhet av svensk damfotboll och Nilsson för att EFD 

sammarbetar med föreningarna och också finansierar en stor del av deras resekostnader. De 

båda utomstående respondenterna tillför en annan synvinkel på svensk damfotboll och 

Elitettan. Nedan följer en beskrivning av de personer som intervjuats. 

 

Respondent 1:  Arbetar på kansliet i en av Elitettans föreningar. Vill vara anonym i 

studien. 

 

Johan Andersson:  56 år, klubbchef i IF Limhamn/Bunkeflo. Har själv en aktiv 

fotbollsbakgrund i föreningen. Andersson är legitimerad tandtekniker 

och har också gått ett antal tränar- och ledarutbildningar. 

 

Mia Moisander:  50 år, arbetar på kansliet i Älta IF. Moisander har själv en aktiv 

fotbollsbakgrund då hon spelat fotboll i Tyresö FF. Är utbildad 

journalist och fritidsledare samt har också läst idrottsrelaterade kurser 

via SISU. 

 

Björn Järbur:  52 år, kassör i Hovås/Billdal IF. Har även hand om ungdomsakademin i 

föreningen. Järbur är utbildad läkare och har även arbetat som 

utbildningschef, stadsdelschef och kommunchef. 
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Erik Lyxell:  32 år, ordförande i Umeå Södra FF. Lyxell spelar fortfarande fotboll 

själv. Har tidigare arbetat på bank och som konsult i 

fastighetsbranschen.  

 

Anders Blomgren: 54 år, ekonomiansvarig och kassör i Hammarby IF DFF. Utbildad jurist 

och har tidigare arbetat med skatterätt, redovisning och revisioner. Har 

gått två idrottsrelaterade kurser och har själv spelat fotboll och ishockey 

som ung. 

 

Inger Arnesson: 61 år, marknad- och elitansvarig på Sunnanå SK. Aktiv bakgrund inom 

både volleyboll och fotboll på elitnivå. Tillhörde första svenska 

damlandslaget i fotboll och har tagit ett antal SM-guld med både 

Öxabäck IF och Sunnanå SK. 

 

Hanna Marklund:  36 år, f.d. svensk fotbollsspelare som under sin karriär spelade totalt 

118 landskamper och har varit aktiv i både Umeå IK FF och Sunnanå 

SK i Damallsvenskan. Numera kan man se och höra henne som 

expertkommentator vid damallsvenskans matcher i TV4. 

 

Anna Nilsson: 32 år, arbetar som tillförordnad generalsekreterare på EFD. Har tidigare 

arbetat på fotbollsförbundet med bland annat dam-EM 2013. 

3.7 Tolkning och analys 

Studien riktar in sig mot sju föreningar i Elitettan samt två utomstående personer. Det är 

således dessa föreningars situation och åsikter som belyses i studien. Det är alltså de 

intervjuade personernas tolkningar som ligger till grund för resultatet. Deras tolkningar av 

föreningarnas situation har sedan satts i relation till relevant teori och tidigare forskning för att 

få en så tillförlitlig slutsats som möjligt. Resultatet av studien bör betraktas som ett sannolikt 

resultat istället för absolut sanning då det inte är säkert att dessa föreningars situation speglar 

samtliga föreningar i Elitettan. Endast sju av 14 föreningar har ställt upp på en intervju. Detta 

innebär att det finns ett bortfall på sju föreningar och dessa föreningars situation belyses alltså 
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inte i studien. Hur dessa ser på bildandet av Elitettan, vilka effekter det får på deras 

verksamhet samt hur de hanterar situationen framgår alltså inte av denna studie. De 

deltagande föreningarna i studien representerar dock majoriteten av föreningar i Elitettan. Två 

av föreningarna var under säsongen 2013 så kallade bottenlag som precis klarade kontraktet i 

Elitettan. Två föreningar var mittenlag medan ett lag tillhörde topplagen, men missade 

kvalifikation till Damallsvenskan, och en förening flyttades ner från Damallsvenskan till 

Elitettan efter säsongen 2013. Utöver representanter för dessa lag intervjuades alltså också en 

representant som vill vara anonym i studien. 

3.8 Resultatpresentation 

Resultatet presenteras efter samma struktur som intervjuguiderna. Analysen presenteras 

däremot med frågeställningarna som utgångspunkt. I analysen finns också ett avsnitt om 

föreningarnas organisatoriska och ekonomiska arbete för att få en överblick över hur 

föreningarna arbetar. I studiens resultat presenteras det som anses vara det mest centrala i det 

som sas i intervjuerna. Resultatdelen är uppbyggd efter olika teman som först berör 

respondenternas bakgrund, därefter föreningarnas organisation och ekonomiska arbete, EFD:s 

arbete, respondenternas syn på serieomläggningen, effekterna av denna samt hur föreningarna 

hanterar situationen. I analysen har respondenternas svar sats i relation till den tidigare 

forskning samt teori som tidigare presenterats. Likheter och skillnader samt mönster i 

respondenternas svar har också identifierats. I kapitlet slutsats besvaras studiens 

frågeställningar. 
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4. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras relevant teori för området. Först redogörs för begreppen idrottens 

utveckling inom kommersialiseringen samt amatörism och professionalism. Därefter en 

redogörelse för ämnena ideell förening, talangutveckling, målsättnings- och strategiskt arbete 

samt teorier som rör organisationers ekonomiska arbete. 

4.1 Idrottens utveckling – kommersialisering  

Att kommersialisera någonting betyder att göra något till föremål för vinstdrivande 

affärsverksamhet. När det gäller kommersiell idrott innebär detta att idrotten inte anordnas för 

idrottens skull, för utövare och åskådare, utan för att generera i vinst. Kommersialiseringen av 

idrotten har lett till att denna blivit allt mer integrerad i samhället. Kapitaliseringen av idrotten 

skedde 1967, vilket var grunden för både kommersialiserings och 

professionaliseringsprocesserna eftersom att de förutsätter lönearbete. Pengar hade tidigare 

varit ett hinder men blev vid den här tiden mer en möjlighet. Staten stödde i första hand 

professionaliseringen medan marknaden stödde kommersialiseringen. Det innebar också att 

statens stöd främst fått konsekvenser för breddidrotten medan kommersialiseringen i första 

hand berört elitidrotten. Det handlar om skattefinansieringens bidrag till professionaliseringen 

av idrotten. Marknaden har alltså istället kommersialiserat, det vill säga gjort idrotten lönsam. 

Utvecklingen var till en början långsam och det var först på 1990-talet som idrottens 

kommersialisering togs till en ny nivå och allt mer började växa in i underhållningsindustrin. 

Det innebar att idrotten började gå att sälja även utanför arenan med bland annat försäljning 

av supporterartiklar. Elitidrottare integrerades både i underhållnings- och modevärlden och 

lönerna blev allt högre. Med ny form av bevakning från media, framför allt TV och internet, 

genomgick elitidrotten en mycket snabb kommersialisering och det innebar att idrotten blev 

internationell. År 1999 var en milstolpe för denna utveckling. Riksidrottsförbundet 

tillsammans med svenska fotbollsförbundet bestämde då att godkänna tävlingsinriktad 

elitidrottsverksamhet i aktiebolagsform. För de föreningar som drivs i bolagsform är det 

tydligt att syftet är att tjäna pengar (Pettersson, 2004). 
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4.1.1 Amatörism och professionalism 

Idrotten präglades under 1900-talets första del av amatörism som gav de nordiska ländernas 

idrottsutövande dess karaktär. Amatörism innebär i korta drag att utöva idrott utan 

vinstdrivande syfte. När det gäller amatörismens bruksvärde kan det sägas att den endast 

utövas för idrottens egen skull. Detta är grundtanken för amatöridrotten, idrotten utövas för 

idrottare och åskådare, inte för att vara en vinstdrivande verksamhet. Vad som menas med 

professionalisering kan å andra sidan vara mer otydligt. För många handlar det endast om de 

människor som utövar idrott yrkesmässigt, medan det för andra är skapandet av en idrott med 

utövare, tränare och administratörer som påminner om andra professioner (Pettersson, 2004). 

  

Kommersialisering och professionalisering är två processer som hänger samman. 

Professionalisering kan sägas omvandla en lek till allvar. Professionalisering innefattar bland 

annat traditionell organisation som är kopplad till utbildningsverksamhet och som utövas på 

heltid. För detta krävs stora ekonomiska resurser och det är här kommersialiseringen kommer 

in. Samma år som amatörreglerna avskaffades bestämde riksdagen om ett antal olika 

förändringar när det gällde statliga bidrag. Detta gav föreningar förutsättning för en helt ny 

typ av organisation. Istället för att människor arbetade gratis fanns nu möjlighet till avlöning. 

Övergången från amatörisk och folkrörelsebaserad verksamhet till en löne- och 

marknadsbaserad sådan ledde till att idrottsutövandet allt mer skedde del- eller heltidsavlönat 

samt att tränare, kanslipersonal och klubbchefer och så vidare kunde bli avlönade. Efter hand 

blev det vanligt att spelare, inom lagidrotter, med sina egna professionella ombud, köptes och 

såldes på spelarmarknaden. Det här gällde dock i första hand den manliga idrotten. 

Kvinnornas inträde i idrotten kom betydligt senare än männens och idrotten är fortfarande 

ojämn, även om jämställdhetsarbetet betonas av riksidrottsförbundet. Det i sin tur betyder 

dock inte att den kommersiella idrotten befrämjar jämlikhet (Pettersson, 2004). 

  

Svensk idrott har inte historiskt fört någon kamp för att utövare ska bli betraktade som 

professionella. Istället var amatörismen idrottsrörelsens ideologiska och juridiska grund. Efter 

1967 kan dock arbetet för att professionalisera verksamheterna tolkas som mer eller mindre 

medvetet. Amatörismen som tidigare hade varit idealet började ifrågasättas på 1940-talet då 
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meningarna blev delade. Den borgerliga pressen uppfattade amatörismen som ett hot medan 

arbetarpressen förespråkade fullskalig professionalism. Internt inom idrotten uppfattades 

professionalismen fortfarande som ett hot men under perioden mellan 1950 och 1967 gick 

luften ur amatörfrågan. På lägre nivåer var visserligen amatörismen fortfarande idealet men på 

de högre nivåerna blev professionalismen allt mer accepterad. Fotbollen kan ses som 

professionalismens föregångare och redan under 1950-talet lämnade många svenska 

herrfotbollsspelare Sverige för att spela professionell fotboll i Italien (Wikberg 2005). 

Idrottens organisation förändrades också och började efter hand påminna om medelstora 

företag. Föreningarnas verksamhet hierarkiseras och specialiserades efter de nya behoven som 

växte fram. Likheten med företag gjorde att föreningskänsla, identitet och sammanhållning 

blev svårare att behålla då produktivitet och likviditet blev det viktigaste. Detta gäller dock 

inte för alla idrotter utan i vissa delar av idrottsrörelsen finns amatörismens villkor kvar. 

(Pettersson, 2004). 

4.2 Ideell förening 

Systemet med ideella idrottsföreningar är typiskt för svensk idrott. I de flesta länder drivs 

idrottsverksamheten med syfte att ge ekonomisk vinst. Utmärkande för ideella föreningar är 

att de driver någon form av näringsverksamhet. Skillnaden från en ekonomisk förening är att 

den ideella föreningen har ett ideellt ändamål, exempelvis religiösa, politiska eller välgörande. 

Det finns inga specificerade lagar som fastställer hur en ideell förening ska se ut eller hur de 

ska verka. Det finns dock en stark tradition i Sverige om hur ideella föreningar ska vara 

uppbyggda. Denna tradition bygger på att ideella föreningar ska styras demokratiskt. Det 

innebär att årsmötet är det högst beslutande organet och att där sedan väljs en styrelse som ska 

leda arbetet i föreningen. Ideella föreningar ska också vara öppna. Det innebär att alla som vill 

ska kunna bli medlemmar i föreningen. Undantag gäller om en person till exempel har betett 

sig illa gentemot föreningen upprepade gånger. En ideell förening är också en juridisk person. 

Det innebär att föreningen kan teckna avtal, ha anställda, ha äganderätt samt vara part i 

rättegångar. En ideell förening blir enligt praxis en juridisk person då föreningens medlemmar 

bildat föreningen, antagit stadgar samt bildat en styrelse som bör bestå av minst tre 

styrelseledamöter. Föreningens medlemmar har ofta inget personligt ansvar för föreningens 

skulder utan det är föreningen som har ansvaret (Backman, 2008). 
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4.3 Talangutveckling  

Singer, Hausenblas, och Janelle (2001) menar att begreppet talang är en dynamisk 

manifestation som bestäms av både medfödda egenskaper och miljön. Medfödda egenskaper 

kan naturligtvis inte påverkas men miljön däremot kan påverkas på flera sätt genom bland 

annat bra tränare, en stödjande miljö och bra träningsmöjligheter. För att utveckla ungdomar 

bör man därför fokusera på dessa faktorer. Vissa hävdar att det därför skulle vara bäst att ge 

dem med de bästa medfödda egenskaperna de bästa träningsmöjligheterna (Singer, 

Hausenblas, och Janelle, 2001). Henriksen, Stambulova, och Roessler (2010) presenterar ett 

holistiskt synsätt till talangutveckling, vilket flyttar fokus från den individuella utövaren till 

miljön där denne befinner sig. Här presenteras ATDE working model (se bilaga 4) som 

fokuserar på att hjälpa lovande ungdomar att utvecklas till elitaktiva. Här tas både hänsyn till 

miljön, den sociala omgivningen samt främst hur lovande en individ är (Henriksen, 

Stambulova, och Roessler, 2010). Martindale, Collins och Daubney (2005) menar att TDI 

(talent identification), dvs att hitta utövare med potentiell att bli bra i en idrott inte bör 

prioriteras framför TDE (talent development enivironment), dvs att ge möjligheter till bästa 

möjliga utveckling för utövare. TDE får stöd dels för sin fokus på långsiktighet och 

utveckling istället för fokus på tidig mognad men också för att den påpekar vikten av miljöns 

påverkan (Martindale, Collins och Daubney, 2005). 

4.4 Målsättnings- och strategiskt arbete 

I organisationer är målsättningsarbetet och det strategiska arbetet en viktig del av arbetet. I 

arbetet med organisationens målsättning kan man arbeta med bland annat både vision, mål 

och delmål. En vision är en diffus, fantasiliknande bild av vart en organisation vill befinna sig 

i framtiden. För att nå sin vision sätter organisationer ofta upp mål för att ge en mer klar bild 

av vad organisationen vill uppnå. Det finns många fördelar med att ha klara mål. Bland annat 

kan de användas som riktlinjer för handling, begränsa verksamheten, motivera människor 

samt mäta effektiviteten i organisationen. Vidare finns det olika typer av mål; resultatmål, 

prestationsmål och processmål. Resultatmål mäter resultatet av en prestation, exempelvis en 

viss placering i en tävling. Prestationsmål avser den egna prestationen och är någonting som 

man själv kan påverka. Processmål fokuserar istället på det tekniska utförandet, exempelvis 
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hur man skjuter ett skott i fotboll. Delmål är mindre mål som organisationen sätter upp för att 

slutligen nå ett större mål. Delmål är viktigt för att hålla uppe motivationen hos de som 

arbetar för att nå slutmålet. För att organisationens mål ska bli så pass effektiva som möjligt 

bör de vara formulerade enligt SMURT-modellen, målen ska vara specifika, mätbara, 

uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda. Har organisationen satt upp mål som inte är 

formulerade enligt denna modell kan det finnas anledningar att revidera dessa (Forslund, 

2011). Brandinger (2011) skriver om vikten av långsiktiga mål och hur dessa ska utarbetas. 

Han menar att lågsiktiga mål bör vara mellan två till fem år, längre än så är direkt onödigt. De 

långsiktiga målen bör också kvantifieras så långt det går, att sätta mått och siffror på målen 

har stor betydelse. Detta tvingar fram skärp även i de långsiktiga planerna, någonting som 

annars lätt försvinner. Brandinger menar också att kvantifiering är en förutsättning för 

meningsfull målnedbrytning som i sin tur är en förutsättning för ett lyckat styrnings- och 

uppföljningsarbete (Brandinger, 2011) 

 

Weinberg & Gould (2011) menar att när en organisations mål är uppsatta är det viktigt att 

utarbeta en strategi att kunna arbeta efter. Med begreppet strategi menas hur man ska gå till 

väga för att uppnå ett mål. Finns det ingen strategi för att uppnå organisationens mål finns det 

en stor risk att målen inte heller blir uppnådda (Weinberg & Gould 2011). För att kunna 

formulera så pass bra strategier som möjligt är det viktigt att organisationen har koll på både 

interna och externa faktorer som påverkar organisationen. Omgivningen kan exempelvis 

analyseras genom att göra en SWOT-analys, i vilken organisationens styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot analyseras. Vidare kan det vara fördelaktigt att göra en branschanalys, 

detta för att se hur organisationen ligger till jämfört med andra organisationer inom samma 

bransch. Utifrån denna analys blir det sedan lättare för organisationen att välja den strategi 

som anses vara mest lämplig för att uppnå de uppsatta målen (Forslund, 2011).   

4.5 Budgetarbete 

Kullvén (2009) beskriver budgetering som en del av en organisations styrning som handlar 

om att uppnå önskvärda effekter och få med sig så många medarbetare som möjligt till att 

sträva mot verksamhetens mål. Det finns många fördelar med att arbeta med budgetering. 

Görs budgeteringen på ett bra sätt kan den bidra till en ökad framförhållning, vara ett underlag 
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för ansvarsstyrning samt ge förståelse och synlighet till vad företaget vill uppnå. 

Budgeteringen kan också i vissa ses som ett hinder för vissa medarbetare då det kan ses som 

ett resurskrävande arbete som inte genererar i någonting positivt. Detta har lett till att en del 

organisationer har avskaffat budgetering och istället tagit fram andra modeller som uppfyller 

samma funktioner som en budget (Kullvén, 2009) 

4.6 Upplevelseekonomi 

Upplevelsen som erbjudande är grunden till framtidens ekonomiska tillväxt. Då kunden köper 

en upplevelse betalar denne för en tid att uppleva en serie minnesvärda händelser som ett 

företag har satt ihop för att engagera honom eller henne på ett personligt plan och det är det 

här som kallas för upplevelseekonomi (Pine & Gilmore 1998). För att vara konkurrenskraftiga 

måste företag och föreningar idag försöka skapa en så minnesvärd upplevelse söm möjligt för 

kunden. Naturligtvis kan det dock vara stor skillnad på hur olika konsumenter upplever 

samma tjänst. Varje person känner, hör, ser, smakar och uppfattar olika situationer på olika 

sätt och kan således ha helt olika upplevelser av en och samma tjänst. Företag eller föreningar 

som erbjuder upplevelser kan därför inte garantera att den upplevelsen de erbjuder passar 

samtliga kunder men de bör strävar efter att så många som möjligt ska få en positiv 

upplevelse av tjänsten (Mossberg 2003). 

 

En upplevelse innebär alltså att kunden köper tid som ska fyllas med en personlig känsla och 

som ska efterlämna positiva minnen. För att konsumenten ska vilja betala för upplevelsen 

måste denne känna att den tid de köper är värt pengarna. För att ett exempelvis en 

idrottsförening ska kunna ta ut en inträdesavgift för en match eller tävling måste alltså 

konsumenterna vara villiga att betala det pris som är satt. För att locka konsumenter till en 

upplevelsebaserad tjänst blir design och marknadsföring därför lika viktigt som för en produkt 

eller tjänst (Pine & Gilmore 1998). Vad beträffar design menar Pine & Gilmore (1998) att det 

är viktigt att tematisera upplevelsen. Med hjälp av ett tema är det betydligt lättare för 

konsumenten att minnas upplevelsen och få en positiv erfarenhet av denna.  Det är viktigt att 

temat passar organisationens karaktär samt att kundens första intryck blir positivt. De negativa 

signalerna bör därför också elimineras. Det gäller till exempel att plocka bort tecken som inte 

tillhör upplevelsen eller sådant som distraherar konsumenten från det valda temat. Vidare 
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menar Pine & Gilmore (1998) att det finns ytterligare saker som kan göras för att göra 

upplevelsen mer minnesvärd. Finns det någonting som kunden kan ta med sig hem bidrar 

detta till att kunden minns upplevelsen bättre (Pine & Gilmore, 1998). 

4.7 Sponsorverksamhet 

Sponsring betyder att ett företag eller en privatperson åtar sig att bekosta eller på annat sätt 

ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon 

form (www.ne.se). Förr var den vanligaste anledningen till sponsring någonting som 

internationellt kallas för Chairmans whim. Det innebär att en ledande person inom ett företag 

var intresserad av till exempel fotboll och därför valde att sponsra ortens lokala lag. Idag är 

företags sponsringssatsningar istället ett resultat av planerade undersökningar som både 

sponsorer och föreningar ska vinna på (Lindwall & Sunnemark, 2005).  Sponsring inom idrott 

har under det senaste kvartalet växt sig allt större vilket också resulterat i ett mer 

konkurrensliknande klimat. Detta har också lett till att denna typ av sponsring numera 

konkurrerar mot all typ av traditionell sponsring (Irwin, Sutton & Mc Carthy 2008). 

Masterman (2007)  beskriver också sponsorskap som ett partnerskap där båda parter ska tjäna 

på samarbetet men han påpekar att målsättningen för de båda parterna alltid kommer att vara 

olika. Vidare menar Masterman (2007) att målen med sponsorskap kan delas in i fyra 

kategorier. Dessa är direkt målsättning, varumärkeskännedom samt extern och intern 

gemensam medvetenhet. Masterman betonar också att det är viktigt för en de olika parterna 

att veta vad den andra parten vill uppnå, det underlättar framtida samarbete parterna emellan 

(Masterman, 2007).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet presenteras efter samma struktur som 

intervjuguiderna. Först presenteras respondenternas bakgrund, därefter föreningarnas samt 

EFDs arbete, synen på serieomläggningen, dennas effekter samt hur föreningarna hanterar 

detta.  

5.1 Respondenternas bakgrund 

Respondenterna har förhållandevis lika bakgrund. Samtliga har själva en aktiv 

idrottsbakgrund. Andersson, Moisander, Arnesson, Marklund och respondent 1 har själva 

spelat fotboll medan Järbur tidigare spelat golf och handboll. Vad gäller Blomgren har han 

spelat både fotboll och ishockey, men bara i ung ålder. Lyxell däremot spelar fortfarande 

fotboll i Umeå där han är bosatt. Vad gäller utbildning har alla utom en respondent någon 

form av högre utbildning. Andersson är legitimerad tandtekniker, Järbur är läkare, Moisander 

har utbildningar inom journalistik och fritidsledare, Blomgren är utbildad jurist, respondent nr 

1 är utbildad ekonom och Arnesson har en lärar- och pedagogexamen. Lyxell däremot har 

endast en gymnasal utbildning. De flesta av respondenterna har också någon form av 

idrottsutbildning. Järbur har gått bas två-nivå inom fotbollen samt steg två-nivån inom golfen. 

Arnesson har även hon en bas två-nivå inom fotbollen. Moisander har gått kurser via SISU 

och Andersson har gått både tränarskapsutbildningar och ledarskapsutbildningar. Även 

Blomberg har gått utbildningar för ledar- och tränarskap. Vad gäller respondent nr 1 och 

Lyxell har dessa inte gått några idrottsrelaterade utbildningar. De flesta respondenter har 

också arbetat inom det område de är utbildade inom. Andersson har arbetat som chef i 

tandvården samt varit föreläsare och projektsamordnare för större projekt runt om i Sverige. 

Järbur har arbetat som utbildningschef, stadsdelschef och är för nuvarande kommunchef. 

Moisander har tidigare arbetat inom sjukvården, som fritidsledare samt som journalist. 

Respondent nr 1 har tidigare arbetat som ekonomiansvarig hos en tidigare Damallsvensk 

förening och sedan varit ekonomiansvarig på ett mindre start-up företag. Arnesson har arbetat 

både som lärare och pedagog samt som föreståndare för Skellefteås första föräldrakooperativ. 

Blomgren har tidigare arbetat med skatterätt, redovisning och revisioner medan Lyxell 
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tidigare har arbetat på bank samt som konsult i fastighetsbranschen. 

  

På frågan hur respondenterna kom i kontakt med föreningen de arbetar för blev svaren något 

olika men det vanligaste svaret är att respondenternas barn spelar eller har spelat i föreningen. 

Andersson var själv spelare i IF Limhamn Bunkeflo, därefter tränare och därefter 

styrelseledarmot. Respondent nr 1 hade en personlig kontakt i föreningen och fick således sin 

tjänst. Arnesson blev som ung kontrakterad av Sunnanå SK som målvakt och spelade där i 

många år. Järburs barn har spelat i Hovås/Billdal, varför han började som tränare och därefter 

haft olika roller i föreningen. Likadant var det för Moisander som började som tränare för sina 

döttrar, för att sedan bli VU-suppleant och därefter anställd i föreningen. Likadant var det 

också för Blomgren. Han kom i kontakt med Hammarby IF DFF genom att hans två döttrar 

började spela i föreningen. Detsamma gäller för Lyxell, som kom i kontakt med Umeå Södra 

FF då han flyttade till Umeå och hans barn började spela i föreningen. Marklund har själv 

varit spelare i Sunnanå i fler år och avslutade även sin aktiva karriär i klubben. Nilsson som 

arbetar på EFD har arbetat på fotbollsförbundet sedan hon arbetade med dam-EM som 

anordnades i Sverige år 2013.  

5.2 Föreningarnas organisation och ekonomiska arbete 

På frågan hur föreningarna arbetar med sin organisation och ekonomi blev svaren 

förhållandevis lika. Samtliga föreningar är uppdelade i sektioner och de föreningar som har 

herrlag har också någon form av samarbete mellan dam- och herrlag. På frågan om hur 

föreningarna organiserar sin verksamhet och ifall det finns något samarbete mellan dam och 

herr svarar de olika respondenterna såhär: 

 

Andersson:  Vi har egentligen delat upp föreningen i ett antal olika områden, där den ena är fotboll, 

   så vi gör alltså ingen skillnad på herr och dam… Sen har vi marknad, ekonomi, 

   anläggningsfrågor och föreningsutveckling.  

 

Moisander: Alla lag ligger i samma sektion och ledare träffas för att grovplanera säsongen vad 

gäller träningstider och matchdagar. 

 



 Bildandet av Elitettan – ett år senare 

En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie 

 

25 

 

Järbur:  Asså vi har egentligen en fotbollssektion som är den absolut dominerande, sen har vi 

en liten friidrotts sektion också sen så har vi alltså ungdomsverksamheten, dam- och 

herrverksamheten i samma organisation. Istället så har vi personer som är utsedda för 

respektive del då.  

 

Respondent 1:  Ehh det finns en huvudförening, och ifrån den huvudföreningen så finns det sen 

sektioner…. Det är väl en del på akademisidan som man samarbetar men det är väl 

just den då… nej inte mer än att man delar på en del av det administrativa som ligger 

centralt. Men om du tänker så har damerna egna tränare och herrarna har egna tränare 

och så vidare. 

 

Blomgren: Ja alltså vi har ju en ungdomssektion och så har vi A-laget då. Vi är en egen förening. 

Hammarby IF Damfotbollsförening heter vi så att vi är en helt och hållet egen 

förening. Vi är en egen juridisk person, vi har ett eget organisationsnummer, så att vi 

har ingenting att göra med herrfotbollen alls. 

 

Lyxell: Vi har en styrelse egentligen på ja sju personer som sköter det mesta och som försöker 

lägga ut lite grann på lagen så som vissa typ av jobb då typ som bollflickor och flickor 

i kiosken och sånt där. Vi är rätt unika, vi diskriminerar järnet, inga killar i vår 

förening 

 

Arnesson: Kopplingen mellan herrlaget och damlaget har blivit.. mera.. vad ska man säga.. 

spontan och... separerad. Eftersom tidigare så var vi båda lagen hade varsitt 

omklädningsrum här på Sörvalla, möttes de på ett helt annat sätt.  

 

Samtliga föreningar är ideella föreningar och har också olika sektioner i föreningarna. I alla 

föreningar utom IF Limhamn Bunkeflo, Sunnanå SK, Umeå Södra FF och Hammarby IF DFF 

finns det fler idrotter än fotboll. Även de olika förningarnas sektioner skiljer sig som ovan 

nämnt från varandra. Vanligast är att fotbollen har en egen sektion där dam och herr finns 

under samma sektion.  

  

Vad gäller föreningarnas ekonomi sköts denna på liknande sätt men det går självklart att 

urskilja skillnader. Samtliga föreningar har någon person eller en hel sektion som sköter 

föreningarnas ekonomi. Föreningarnas största kostnader och intäkter är också förhållandevis 
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lika varandra. Samtliga respondenter nämner sponsring, medlemsavgifter eller aktivitetsstöd 

som stora intäkter medan resekostnader, löner, materialkostnader och planhyror nämns som de 

största kostnaderna. De flesta lag arbetar med en huvudbudget som sedan bryts ner till 

mindre.  

 

Andersson:   Varje lag har givetvis ett kostnadsställe och ett konto och när vi sen lägger budget

   tittar vi alltid på en helhet. Hur finansierar vi nästkommande år helt enkelt och eeh 

   skapar de resurser, eeh, det kan komma tankar, utvecklingsidéer från marknadssidan 

   eller något annat och då försöker vi se till att få in det i budgeten helt enkelt. Så att vi 

   har en övergripande budget men den går att bryta ner ända ner på lagnivå. 

 

Moisander:   Sektions styrelse sköter lagens ekonomi och tilldelar lagen pengar efter  

   kostnader som beror på serietillhörighet. 

 

Respondent 1:  Det finns ju en styrelse som har hand om fotbollen som fattar beslut om  att damerna 

ska ha så här mycket pengar och herrarna får så har mycket pengar. Allt går in i en 

gemensam kassa sen är det styrelsen som fördelar pengarna till varje sektion som dem 

har att röra sig med. 

 

Järbur:  Vi vill använda våra resurser till dam-sidan, som kostar mest, och har också kommit 

längst i den delen, herr-sidan är inte där alls på samma sätt då. Däremot på dem andra 

områdena så är det riktigt bra med, där är det också personer som sitter med i styrelsen 

som är ansvariga och då eftersom vi lägger budgeten ihop och verkligen diskuterat 

igenom det så har dem en bra påverkan men också koll på om dem ligger i fas så att 

säga. 

 

Lyxell: Ja vi har ju en kanslist som sköter det dagliga arbetet och sen så får jag som 

ordförande hålla koll jag också. Vi har hyfsat koll på budgeten i alla fall ibland går det 

ju åt helvetet ändå med budgeten men … vi har hyfsat koll faktiskt. 

 

Blomgren:  Vi står helt och hållet på våra egna ben, vi har vår egen ekonomi och vi har allting 

själva liksom så att vi är helt fristående på det sättet och vi får dra in våra egna 

sponsorer och vi får jobba med det vi kan för att förbättra vår ekonomi. Det vi gör är 

ju att titta på hur föregående året har sett ut och vad det innebär då.  
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Arnesson:  Föreningens ekonomi är totalt och den är gemensam men utöver det så har vi varje... 

ungdom har ett kostnadsställe, herr har ett kostnadsställe, dam har ett kostnadsställe 

och under ungdom finns det också olika.. kont.. alltså inte konton utan kostnadsställen 

för att alla lag upp till.. tolv år tror jag det är nu.. går under en gemensam men på 

ungdom och sen .. och alla går gemensamt på vissa grejer men sen så får dom här 12.. 

13åringarna och uppåt, dom får... lite, där samlas det lite extra för sin toppning och sin 

spelarutveckling 

 

Samtliga respondenter har också sett en liknande utveckling vad gällande utvecklingen av 

ekonomin för respektive damlag. De flesta respondenter har sett att kostnaderna ökat betydligt 

sedan bildandet av Elitettan men de menar också att intäkterna har ökat en del. De flesta 

respondenter nämner bidrag från EFD som en betydande del i att föreningarna kunnat ha en 

förhållandevis god ekonomi trots högre kostnader. Moisander berättar att i och med bildandet 

av Elitettan har det blivit enklare att locka sponsorer. Respondent 1 påpekar dock att det varit 

svårt att veta exakt hur pass mycket ekonomin har påverkats i och med bildandet av Elitettan. 

 

Respondent 1:   Det är svårt eftersom att allt ligger centralt och då suddas ju gränserna bort men det är 

   ju herrarna som dem flesta sponsrar… för herrlaget. Men det är ju svårt att särskilja att 

   så här mycket drar damerna in och så här mycket drar herrarna in. 

 

Vad gällande föreningarnas ekonomiska mål har de flesta inget uttalat mål som är specifikt för 

damlaget. Samtliga föreningar nämner att de vill ha en ekonomi i balans. Andersson berättar 

att för att få ett positivt eget kapital måste alla enheter fungera tillsammans. Arnesson berättar 

att en del av visionen är att föreningen ska gå med så kallad ”plus-ekonomi”, det vill säga gå 

med vinst varje år. Moisander berättar att det viktigaste är att inte låta utgifterna stiga utan att 

föreningen har täckning för dem. Järbur nämner liknande aspekter och menar att det är viktigt 

att kunna betala oförutsedda utgifter. Respondent nr 1 berättar att dem också har vissa 

strategier för att få en ekonomi i balans men nämner inte vilka, bara att de måste bli bättre på 

dessa. Lyxell berättar att Umeå Södra FF har gått minus i två år i rad men att målet är att det 

inte ska hända igen. Strategin är att A-laget inte får kosta mer än vad dem drar in. Blomberg 

berättar att för Hammarby IF DFF är målet att öka intäkterna. Han menar att det är betydligt 

svårare att påverka kostnaderna och att de därför arbetar hårt med att öka intäkterna såsom 



 Bildandet av Elitettan – ett år senare 

En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie 

 

28 

 

sponsorintäkter och publikintäkter. Blomgren menar att exempelvis publikintäkterna kan 

påverkas genom att spela bra fotboll och anordna bra matcharrangemang. De satsar också 

mycket på att hitta andra vägar att tjäna pengar, till exempel genom souvenirförsäljning och 

att sälja så kallade målkort. 

5.3 EFD:s arbete 

EFD är en helt separat organisation från Svenska fotbollsförbundet men de arbetar väldigt 

nära tillsammans. Samtliga föreningar i Damallsvenskan och Elitettan är medlemmar i EFD. 

Föreningarna samlas för kontinuerliga konferenser där ordförande eller klubbchefer samlas. 

Efter sommaren 2013 började EFD arbetet med den så kallade Strategitrappan för att utveckla 

Damallsvenskan och Elitettan. I EFD:s strategi finns fem områden. Dessa är organisation, 

ekonomi, marknad, kommunikation och talangutveckling. Denna strategi ska fungera för alla 

föreningar, oberoende om ett lag är nykomling i Elitettan eller ett topplag i Damallsvenskan. 

Vad gäller organisation vill EFD att varje förening ska ha ett visst antal heltidsanställda i 

respektive steg. Vad gäller ekonomi menar Nilsson från EFD att det är viktigt att föreningarna 

själva bygger upp en egen stabil ekonomi. Målet är att föreningarna ska ha ett positivt eget 

kapital. 

 

Andersson:  Vi säger att det ska vara ett positivt eget kapital så skulle det vara så att man går back 

hundra tusen ett år så ska man ändå ha ett, en buffert att ta av för verksamheter går 

upp och ner för det följer ju den vanliga cykeln i den vanliga världen så att det är inga 

konstigheter men att då ska man kunna hantera situationen utan att hamna i någon 

slags trångmål. 

 

EFD har i nuläget två centrala sponsorer, Scandic och Aftonbladet/Sportbladet. De har också 

ett TV-avtal för Damallsvenskan som innebär stora summor pengar varje år. Pengarna EFD 

får in därifrån går till bidrag till föreningarna för talangsatsningar och resebidrag. I EFD:s 

strategi finns att de centrala medel som de ger till föreningarna ska uppgå till max 20% av 

föreningens totala omsättning. I nuläget kommer 50-60% av vissa föreningars finansiering 

från EFD för att deras omsättning är så pass låg men EFD tror på att de ska bygga upp sin 



 Bildandet av Elitettan – ett år senare 

En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie 

 

29 

 

ekonomi. Vidare har EFD som mål att höja publiksnittet i Elitettan. De vill att minst 6% av 

föreningarnas totala intäkter ska vara publikintäkter.  

 

Andersson:  Det är någonting vi jobbar med och någonting som vi tror kräver vi blir bättre på. Dels 

för att ta betalt för våra biljetter och dels för att få fler folk på våra arenor. Det har ju, 

det har ju sedan en koppling till, alltså till sponsorintäkterna för har vi inga folk på 

arenorna så vill ingen sponsra oss.  

5.4 Synen på serieomläggningen 

De flesta respondenter är överens om att bildandet av Elitettan är positivt. Blomgren påpekar 

dock att han inte är så insatt i det sportsliga och därför har svårt att uttala sig om detta. Vidare 

menar han också att resekostnaderna inte har ökat speciellt mycket för Hammarby IF DFF 

utan att skillnaderna är marginella. Lyxell är den enda av respondenterna som inte är positiv 

till bildandet av den nya serien.  

 

Lyxell: Ja det man hade befarat har väl blivit som man trodde kan man väl säga, alltså resorna 

är ju sjukt dyra, det är  600 000 på resor ungefär och det vi får 450 000 i bidrag och 

det är ju…. bor man i Växjö så kanske det inte är lika svårt men vi som är 

Norrlandslag har det jävligt svårt, så ja. 

 

Marklund håller med om att det för Norrlandslagen blir det extrema resekostnader och menar 

att det är viktigt att föreningarna kan skapa en fungerande verksamhet.  

 

Marklund:   Det är baksidan med det. Man behöver hitta där det även ska funka ekonomiskt för 

klubbarna. De kan inte bli så att man går upp så går man nästan under för att man ska 

klara sig i Elitettan utan då kanske man behöver se det som nån serie som är viktig för 

talangutveckling och att pengar från Svenska Spel eller sånt används i den serien och 

det gör det säkert men de blir.. så att man.. så att det blir fungerande. 

 

De flesta respondenter är dock positiva till den nya serien. De tycker att bildandet av Elitettan 

har ökat kvaliteten på fotbollen avsevärt. För Sunnanå menar Arnesson att det bara är 

att ”gilla läget” och göra det bästa av situationen med de ökade kostnaderna. Dock påpekar 
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Arnesson även att Sunnanå är vana vid dessa kostnader då de tidigare legat i en rikstäckande 

serie. Marklund påpekar också vikten av att ha ett mindre glapp mellan Damallsvenskan och 

serien under. Vidare menar hon att alla föreningar kanske inte varit förberedda på de ökade 

kostnaderna och att steget i vissa fall kan ha blivit för stort. Hon menar att det kan bli svårt 

med finansiering när det inte finns så mycket sponsorer. Vidare påpekar hon dock att 

föreningarna får bra starthjälp från svenska fotbollsförbundet och att det är bra för att sätta fart 

på serien. Både Andersson och Moisander hoppas också att bildandet av Elitettan också kan 

bidra till en bättre verksamhet på barn- och ungdomssidan. 

 

Andersson: Sen hoppas vi givetvis att det ska följa med på ungdomssidan. Det finns en F19 serie 

bland annat, det finns F19 allsvenskan. Sen hoppas vi att den inte ska vara en 

träningsserie utan gå in som en förbundsserie. 

 

Moisander:  Elitettan är en elitsatsning som känns rimlig. Vi hoppas att vår egen barn- och 

ungdomsfotboll utvecklas och att vi kan behålla spelare högre upp i åldrarna och att 

det inte är så avlägset att träna sig till en elitplats i fotbollen. 

 

Även Anna Nilsson från EFD är positiv till bildandet av Elitettan. Hon menar att från centralt  

håll är det väldigt positivt, dels ökar möjligheten för centralare sponsorskap då serien blir 

bättre, hon menar att det alltid är lättare att sälja någonting när kvaliteten är högre. Blomgren 

menar dock att det inte är förrän i Damallsvenskan som ekonomin påverkas på intäktssidan. 

Han menar att för lagen i Elitettan är kostnaderna oftast mycket stora medan intäkterna inte 

kan matchar dessa. Vidare menar han att om en förening har ambitionen att gå upp i 

Damallsvenskan är det värt att försöka men ifall föreningen är för långt ifrån ”kostar det oftast 

mer än vad det smakar”.  

5.5 Serieomläggningens effekter 

Samtliga respondenter menar att det finns både positiva och negativa effekter med bildandet 

av Elitettan. Som nämnts anser de flesta respondenter att kvaliteten på serien har blivit bättre. 

Åsikten verkar också vara att kvaliteten på damfotboll i allmänhet har höjts eller på sikt 

kommer att höjas. Marklund menar att serien blivit mycket jämnare, att det blir betydligt fler 
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antal bra matcher. Vidare ser hon också andra positiva effekter, som till exempel att yngre 

spelare förhoppningsvis inte drar på sig lika mycket skador eftersom att träningsmängden 

ökar successivt då steget upp till Damallsvenskan blir mindre. 

 

Marklund:  Som sagt så tror jag den är ruskigt viktig... för framtiden. Att få den och fungera 

också. Ehm, är det något mer där... Eehh, för också de här med de när jag prata 

trappsteg är lite träningsmässigt när man är yngre också. Att det blir en bra stegring. 

Alltså att sakta men säkert successivt ha öka träningsmängd och allt. Och det ju för att 

inte heller dra på sig skador som vi sett ganska mycket av.  

 

Nilsson menar att den högre kvaliteten på matcherna både är mer motiverande för spelarna 

och att det också blir lättare att locka publik, partners och sponsorer till matcherna. Blomgren 

menar att ju högre upp ett lag spelar, desto lättare blir det att dra in pengar, framför allt 

påpekar han att det blir mer intressant för sponsorer att sponsra föreningar högre upp i 

seriesystemen. Vidare menar Blomgren att den största skillnaden blir när föreningarnas 

matcher börjar sändas i TV, först då blir det riktigt attraktivt för företag att sponsra föreningar. 

Han menar också att det i fallet med Elitettans lag säkerligen handlar mycket om ifall laget är 

en kandidat för att gå upp i Damallsvenskan eller inte. För företag är det säkerligen mer 

lockande att sponsra lag som har ambitionen att spela i en serie där matcher kommer att visas 

i TV. Andersson nämner också att bildandet av Elitettan har varit positivt för 

ungdomsfotbollen i IF Limhamn Bunkeflo. En bättre serie attraherar enligt Andersson fler 

ungdomsspelare, i det här fallet flickor, som är positivt för föreningarna. Marklund ser också 

effekter även på landslagsnivå. Hon påpekar att då F19-landslaget vann EM år 2009 tog dessa 

spelare inte plats i Damallsvenska lag. År 2014 gick F19-landslaget vidare i EM-slutspelet 

men nu kan dessa spelare istället matchas i Elitettan. Marklund menar att det funnits ett glapp 

i svensk damfotboll som nu blivit mindre.  

 

Marklund:  Vi har ett glapp där i Sverige att vi int ha fått dom här talangerna har inte alltid tagit, 

tillräckligt många har i alla fall inte tagit.. klivit upp och konkurrerat i A-landslaget.  

 

De olika respondenterna har också en del negativt att säga om bildandet av Elitettan. Förutom 

att de flesta respondenter är överens om att de ökade kostnaderna är det mest negativa med 
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bildandet av Elitettan finns det inget tydligt mönster i svaren utan de är väldigt varierande. 

Moisander påpekar till exempel att det administrativa arbetet har ökat i föreningen.  

 

Moisander:  Det negativa är att administrationen ökat och behovet av en s.k. sportchef ökar men 

det finns inget ekonomiskt utrymme för att anställa någon. 

 

Marklund menar att Elitettan lätt kan bli en ”plantskola”. Hon nämner Sirius som exempel på 

ett lag som år 2013 hade många unga talanger men laget lyckades inte avancera till 

Damallsvenskan. Många spelare lämnade därefter laget.  

 

Marklund:  Det är lätt att många av dom välj en allsvensk klubb nästa år om man inte lyckas gå 

upp själv. Men lyckas man gå upp är de många som drar i en så de blir en plantskola 

men ja, det finns som ingen annan väg att gå utan att.. jag ser positivt på serien!  

 

Nilsson menar att när det kommer till de ökade reskostnaderna blir detta mer markant för 

lagen från södra Sverige som tidigare haft förhållandevis korta resor. Vidare menar både 

Andersson och Järbur att det i deras regioner går det att urskilja även andra negativa effekter.  

 

Andersson:   Det som är negativt, det har ju inte med Elitettan att göra men i Skåne och södra 

Sverige.. ja, i Skåne och södra Sverige är det för få lag i Elitettan. Det är tre lag i södra 

Götaland och det tycker jag inte är roligt. Jag tycker att det skulle finnas med fler 

Skånelag och fler Smålandslag och så vidare. Det speglar lite dåligt.. tycker jag. 

 

Järbur:   Sen tycker jag eller vad man kan se i Göteborg då är att det har blivit lite smalare åhh 

det var många föreningar som hade ungefär samma ambitioner som vi hade tidigare 

men den kostnadsstegringen som har blivit så har dem hamnat långt, långt efter i den 

nya ettan då men det finns både för- och nackdelar.  

 

Vidare menar Järbur att det hade varit positivt om det hade funnits två division ett-serier 

under Elitettan, som en mellannivå mellan division två och Elitettan. Järbur menar dock att 

det rent ekonomiskt hade varit en omöjlighet. Med dagens många division ett-serier blir 

kvaliteten lätt ojämn.  
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Till skillnad från många andra respondenter ser Arnesson inte samma höjda attraktionskraft 

sedan bildandet av Elitettan. Arnesson berättar att hon märkt att i Skellefteå med omnejd har 

befolkningen tolkat Elitettan som division ett, istället för att se det som damernas 

motsvarighet till Superettan. 

 

Arnesson: Alltså de här är ju första gången vi spelar i Elitettan under 2014 för att Elitettan 

bildades när vi spelade oss upp i allsvenskan igen genom ett kval 2012 på hösten. Så 

att vi har ännu inte,.. jag tycker fortfarande att det finns en allmän inställning ute på 

samhället attitydmässigt att.. Aaa, dom ser det som division ett fortfarande. Och har 

inte riktigt förstått det än. Kanske så det är ju en kommunikationsfråga för det första. 

Här lokalt. Sen ute i Sverige kan dom som.. fotbollssverige så tror jag att det är 

ganska... allmänt en, en bra kunnighet och vetskap för det är ju kopplat till superettan 

på herrsidan.. 

 

Den enda som inte sett någonting positivt sedan bildandet av Elitettan är Lyxell. 

 

Lyxell:  Nej, för min del är Elitetten eller Norrettan samma sak och vi har inte mer sponsorer 

eller mer folk på matcherna, jag ser inte mer i tidningarna eller på riksnyheterna så för 

min del har det mest varit negativt.   

5.5 Föreningarnas hantering av situationen 

Föreningarna har hanterat situationen med de ökade resekostnaderna på liknande sätt. Stödet 

från EFD har varit betydande för föreningarnas ekonomi. Fler av respondenterna påpekar att 

det har handlat mycket om att förbereda sig för vilka kostnader som ska komma. Samtliga 

respondenter pratar också om att de har varit tvungna att dra ner på andra kostnader för att 

klara de ökade resekostnaderna som Elitettan innebär. En åtgärd som LB07 gjorde var att dra 

ner på herrarnas löner. 

 

Andersson:  Vi visste tidigt att detta skulle innebära kostnader och då budgeterar man ju för detta. 

Eeh, för något år sedan så sänkte vi också spelarnas löner på herrsidan, drastiskt. Och 

för första gången gav vi ekonomisk ersättning till tjejerna och så fick dem lika lön, 

vilket de inte har i år utan nu har tjejerna något bättre förutsättningar än killarna, men 

så skiljer det ju också två divisioner.  
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Järbur menar att i Hovås/Billdal IF åker de mer tåg, vilket är ett billigare alternativ. Han 

påpekar dock att det sportsliga är av stor vikt, varför de ibland flyger till en del bortmatcher 

men tar nattåget hem. På så sätt får laget bra förberedelser innan match men kan ta ett 

billigare alternativ vid hemresan. Moisander från Älta IF är inne på samma spår. 

 

Moisander:  Vi lägger stor möda på att hitta billiga alternativ. Försöker hålla oss inom de 

reseersättningar vi erhåller. 

 

Lyxell menar också, precis som Arnesson, att det gäller att ”gilla läget”. Det Umeå Södra FF 

försöker göra är att hitta mer sponsorer men vidare menar Lyxell att detta är en svår uppgift. 

Respondent nr 1 menar också det bara är att betala och se glad ut och att det viktigaste är att 

försöka vara så effektiv som möjligt. Som många andra lag åker de nu mer tåg än förut och 

precis som Järbur berättar flyger de också till en del bortamatcher för att sedan ta tåget hem. 

Den enda som inte ser några betydande skillnader med de ökade resekostnaderna är Blomgren 

som anser att skillnaden endast är marginell mellan division ett, Elitettan och 

Damallsvenskan. Arnesson påpekar att det är snäppet dyrare att spela i Elitettan än 

Damallsvenskan när det kommer till resor men precis som Lyxell menar hon att det bara är 

att ”gilla läget” och hitta de bästa avtalen. 

 

Arnesson: För oss är det faktiskt lite dyrare i år att spela i Elitettan än i att spela i 

damallsvenskan. På grund av att det är 14 lag i Elitettan och det är bara i 

damallsvenskan. Så därför blir det ju några resor till. Hur vi hanterar det? Ja,.. det är 

bara att gilla läget och liksom våra första mål  är ju att hitta dom bästa priserna och 

göra dom bästa avtalen med res.. företagen och boendeföretagen. Alltså hitta smarta 

vägar. Och sen... är det inte så mycket vi kan göra åt det.   
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6. Analys 

I detta avsnitt sätts studiens resultat i relation till den tidigare forskning och den teori som 

tidigare presenterats. Avsnittet är uppdelat efter studiens tre frågeställningar samt en första 

del där föreningarnas organisatoriska och ekonomiska arbete analyseras. Detta för att få 

större förståelse för hur föreningarna ser på bildandet av Elitettan, vilka effekter det får på 

deras verksamhet samt hur de hanterar den nya situationen.  

6.1 Föreningarnas organisatoriska och ekonomiska arbete 

Det svenska systemet med ideella idrottsföreningar bygger på allmännyttiga ändamål och inte 

på ekonomisk vinning. Traditionen med ideella föreningar bygger också på att dessa ska 

styras demokratiskt, vara öppna samt är en juridisk person (Backman, 2008). Samtliga 

föreningar som ingår i studien är ideella föreningar. De drivs med andra ord till stor del av 

ideella krafter. Detta betyder dock inte att dessa föreningar inte arbetar för att få en bra 

ekonomi. Nästan samtliga respondenter nämner att föreningens ekonomiska mål är att ha ett 

positivt eget kapital eller en ekonomi i balans. Samtliga föreningar nämner alltså resultatmål, 

vilka mäter resultatet av en prestation (Forslund, 2011). Däremot nämner ingen förening 

någonting om delmål, vilka är mindre mål som organisationen sätter upp för att slutligen nå 

ett större mål. Det finns många fördelar med att ha klara mål. Bland annat kan de användas 

som riktlinjer för handling, begränsa verksamheten, motivera människor samt mäta 

effektiviteten i organisationen (Forslund, 2011). Trots detta nämner alltså inte någon 

representant något delmål eller kortsiktigt mål för föreningens ekonomi. Kortsiktiga mål bör 

vara upp till två år medan långsiktiga mål bör vara mellan två till fem år. (Brandinger 2011). 

Att föreningarna inte lägger stor vikt vid att sätta upp ekonomiska mål kan antas ha att göra 

med att det är det sportsliga som är föreningarnas huvudsakliga verksamhet. De mål 

föreningarna sätter upp gäller då ofta det sportsliga medan det ekonomiska kommer i 

skymundan. De ekonomiska målen föreningarna har kan inte heller anses vara formulerade 

enligt SMURT-modellen. Det betyder att målen ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, 

relevanta och tidsbestämda (Forslund, 2011). Respondenterna är överens om att det är extra 

viktigt att arbeta med ekonomin när kostnaderna blir större på grund utav den rikstäckande 

serien. För att klara av sina ekonomiska mål behöver föreningarna antingen skära ner på andra 
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kostnader eller öka föreningens intäkter. Att kunna sätta upp mål och också ha en strategi för 

att nå dessa blir därför extra viktigt.  

 

Även i hur föreningarna arbetar med att nå sina mål finns stora likheter. Det är oerhört viktigt 

att ha en strategi att arbeta efter när mål är uppsatta. Finns det ingen strategi för att uppnå 

organisationens mål finns det en stor risk att målen inte heller blir uppnådda (Weinberg & 

Gould, 2011). Det går alltså att urskilja tydliga mönster i hur föreningarna arbetar 

organisatoriskt och ekonomiskt. Samtliga föreningar är uppdelade i sektioner, hur dessa 

sektioner ser ut varierar dock beroende på om det finns mer idrotter än endast fotboll i 

föreningen samt om föreningen bedriver herrfotboll eller inte. Däremot kan man se att i 

samtliga föreningar finns antingen en person eller en sektion som arbetar med föreningens 

ekonomi. Även när det gäller vilka som är föreningarnas största intäkter och kostnader fanns 

stora likheter. Samtliga respondenter nämner resekostnaderna som en av de största 

kostnaderna, majoriteten menar också att det är den största. Ett undantag var dock Sunnanå 

som påpekade att anställningskostnaderna var absolut störst men påpekade att 

resekostnaderna kom god tvåa bland kostnaderna. Samtliga föreningar arbetar också med 

någon form av budgetering. Budgetering är en del av en organisations styrning som handlar 

om att uppnå önskvärda effekter och få med sig så många medarbetare som möjligt till att 

sträva mot verksamhetens mål Kullvén (2009). De flesta föreningar arbetar med en 

huvudbudget som sedan bryts ner till mindre. Många av respondenterna berättar att varje lag i 

föreningen har ett kostnadsställe och sedan fördelas resurserna efter till exempel 

serietillhörighet. Det finns många fördelar med att arbeta med budgetering. Görs 

budgeteringen på ett bra sätt kan den bidra till en ökad framförhållning, vara ett underlag för 

ansvarsstyrning samt ge förståelse och synlighet till vad företaget vill uppnå (Kullvén, 2009). 

Även detta blir extra viktigt när föreningarnas kostnader ökar. Att föreningarna har koll på hur 

de ekonomiska resurserna fördelas blir extra viktigt då kostnaderna blir svårare att finansiera.  

6.2 Hur ser de inblandade parterna på serieomläggningen?  

Utifrån respondenternas svar kan urskiljas både positiva och negativa synsätt på bildandet av 

Elitettan. Generellt sätt är åsikten dock att bildandet mestadels är positivt. Det som går att 

urskilja är att samtliga respondenter utom en menar att Elitettan har inneburit högre kvalitet 
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på svensk damfotbolls näst högsta serie. Samtliga respondenter utom en menar också att de 

ökade resekostnaderna är det mest negativa med bildandet av Elitettan. Synen på de ökade 

resekostnaderna varierar från att endast ses som marginella till att ses som ett stort problem. 

De flesta respondenter är dock överens om att det rent ekonomiskt är en svår situation att 

spela i Elitettan. Ett allmänt synsätt är också att förberedelse varit av stor vikt för lagen i 

Elitettan. Åsikten är att de föreningar som har haft problem med de ökade kostnaderna inte 

har varit tillräckligt förberedda. Respondenterna är alltså överens om att de ökade kostnaderna 

är ett problem, men att detta går att lösa. Elitettan befinner sig i en svår situation. Serien kan 

sägas befinna sig i en liknande situation som Damallsvenskan gjorde då damfotbollen blev 

officiellt accepterad. Under 1970-talet var det en stor oenighet när det gällde 

tävlingsorganisationen för svensk damfotboll. En rikstäckande serie utformades dock år 1980 

men det var många som menade att lagen skulle ha svårt att finansiera de långa resorna. Det 

fanns dock dem som menade att konkurrens mellan likvärdiga lag var en förutsättning för att 

utveckla damfotbollen (Hjelm & Olofsson 2003). Samma diskussion fördes inför bildandet av 

Elitettan år 2013. Förhoppningen från både svenska fotbollsförbundet och respondenterna är 

att bildandet av Elitettan på sikt kommer att stärka svensk damfotboll. Kan serien få en 

liknande utveckling som Damallsvenskan har haft kommer både kvaliteten och intresset kring 

Elitettan på sikt att öka markant.  

 

Att svenska fotbollsförbundet ska kunna ha en serie som Elitettan bygger på att idrotten har 

kommersialiserats. Det innebär att idrotten anordnas för att ge vinst och inte för utövarnas 

skull. Kommersialiseringen lade i sin tur grunden för professionaliseringsprocesserna 

eftersom att det förutsätter lönearbete. Utvecklingen var till en början långsam och det var 

först på 1990-talet som idrottens kommersialisering togs till en ny nivå och allt mer började 

växa in i underhållningsindustrin. Det innebar att idrotten började gå att sälja även utanför 

arenan med försäljning av supporterartiklar o.s.v. (Pettersson, 2004). Elitettans föreningar är 

som nämnt i en svår situation. En av respondenterna menar att det är först i Damallsvenskan 

som intäkterna blir verkligt stora. I Elitettan är kostnaderna ofta höga medan det är svårt att få 

in intäkter. Det kan bero på att sponsorer inte är lika villiga att sponsra föreningarna då denna 

reklam inte exponeras i media på samma sätt. Varför kvinnlig idrott får mindre utrymme i 

media förklaras enligt Lindgren (2002) med att kvinnor fysiskt sätt är svagare än män, vilket 
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innebär att de idrottsliga resultaten därmed blir sämre. Detta leder i sin tur till ett lägre värde 

på marknaden. Även fast kvinnor och män nästan alltid tävlar åtskilt jämförs deras resultat 

ofta med varandras, vilket är ytterligare en faktor till att kvinnors idrottande värderas lägre än 

männens (Lindgren, 2002). Media har också stor påverkan på idrottens ekonomi. Det är media 

som bestämmer vad det är som ska informeras om och detta påverkar således våra preferenser. 

Förhållandet mellan media och intresse är dock svårförklarat. Studier pekar på att det inte är 

förrän människor i rätt demografiskt område efterfrågar informationen som media 

uppmärksammar denna. Även publiken bestämmer vad som är värdefullt att uppmärksamma 

(Creedon, 1998) Denna information pekar alltså på att det är värdefullt för föreningarna att 

arbete extra med sin marknadsföring. Föreningarna i Elitettan skulle alltså med största 

sannolikhet tjäna på att utveckla en marknadsstrategi att arbeta utefter. Trots detta nämner 

endast en av respondenterna att de i deras förening arbetar aktivt med att sälja idrotten även 

utanför arenan.  

 

Övergången från amatörisk och folkrörelsebaserad verksamhet till en löne- och 

marknadsbaserad har lett till att idrottsutövandet allt mer sker del- eller heltidsavlönat samt att 

tränare, kanslipersonal och klubbchefer och så vidare kunde bli avlönade. Efter hand blev det 

också vanligt att spelare, inom lagidrotter, med sina egna professionella ombud, köptes och 

såldes på spelarmarknaden. Det här gällde dock i första hand den manliga idrotten. 

Kvinnornas inträde i idrotten kom betydligt senare än männens och idrotten är fortfarande 

ojämn (Pettersson, 2004). I Damallsvenskan har utvecklingen kommit relativt långt. En av 

respondenterna menar att intäkterna här är förhållandevis höga men att i serierna under det 

kostar det oftast mer än vad föreningarna får in. Matcherna visas inte på TV och enligt en av 

respondenterna får föreningarna fortfarande förhållandevis lite utrymme i media. Många av 

respondenterna menar dock att bildandet av Elitettan är ett steg i rätt riktning. Kvaliteten på 

serien blir högre och det blir således också mer attraktivt att sponsra föreningarna. Många av 

respondenterna har märkt skillnad, både i intresset från publiken men också från sponsorer. 

Den allmänna förhoppningen är att bildandet av Elitettan på sikt inte bara kommer att stärka 

kvaliteten på svensk damfotboll utan också kommer att höja marknadsvärdet på serien.  
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6.3 Vilka effekter får serieomläggningen på föreningarnas 

verksamhet? 

Vilka effekter den nya serien får på klubbarnas verksamhet varierade beroende på vilken 

historia som finns i föreningen. Det samband som kunde urskiljas var att för föreningar som 

tidigare spelat i Damallsvenskan inte tyckte att effekterna blivit så stora rent ekonomiskt. Tack 

vare att föreningarna tidigare spelat i en rikstäckande serie är föreningarna vana vid vad som 

behövs för att kunna klara sig i Elitettan. Precis som övriga respondenter menar också 

representanterna från de klubbar som tidigare spelat i Damallsvenskan att statusen på serien 

har blivit högre. Blomgren från Hammarby IF DFF syn på Elitettan skiljer sig dock från de 

övrigas. Han menar att skillnaderna mellan att spela i Damallsvenskan, Elitettan och division 

ett rent ekonomiskt endast är marginell. Övriga respondenter menar dock att resekostnaderna 

ökat betydligt sedan bildandet av Elitettan. Det kan förklaras med att Elitettan både säsongen 

2013 och säsongen 2014 bestod av fyra lag inom Stockholmsregionen, vilket medför väldigt 

låga resekostnader under just dessa matcher. Även ifall lagen fortfarande har långa resor blir 

dessa kostnader inte lika betydande som för till exempel Norrlandslagen. Hammarby IF DFF 

har dessutom spelat i Damallsvenskan under många år och har därför erfarenhet av att hantera 

denna typ av ekonomiska situation. Att Älta IF, som också är ett Stockholmslag, känner av de 

ökade reskostnaderna kan förklaras med att laget år 2012 spelade i division två och således 

inte är vana vid de stora kostnaderna. Precis som respondenterna påpekar blir ekonomin 

svårare att klara av för de norrländska lagen. På grund av stora avstånd till sina motståndare 

blir det direkta behovet av pengar allt mer påtagligt. Däremot är Norrlandslagen mer 

förberedda på de långa resorna när de kvalar in till Elitettan. Redan i division ett Norrland 

måste föreningarna vara redo för höga resekostnader eftersom att serien i dagsläget sträcker 

sig från Kiruna i norr hela vägen till Sundsvall i söder. Det motsvarar en enkelresa på 861 km, 

vilket beräknas med bil ta cirka 10 timmar. 

 

Den generella åsikten är att föreningarna börjat arbeta mer med det ekonomiska arbetet i och 

med de ökade resekostnaderna. Det vanligaste är att föreningarna försöker skära ner på övriga 

utgifter, även om detta enligt en del respondenter är svårt. Vanligt är också att föreningarna 

försöker öka sponsorintäkterna, vilket enligt de flesta respondenterna har blivit lättare att göra 
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i och med att statusen på Elitettan är högre än för Norr- och Söderettan. Fotbollsföreningar 

liknar alltmer företag. Trots detta ser de flesta sina kunder som icke-ifrågasättande. Till viss 

del kan fotbollslag kategoriseras som ”passion brands” men i dagens mer 

upplevelseorienterade samhälle blir det allt viktigare även för fotbollslag att satsa på att 

marknadsföra sig (Pierpoint, 2000). Fotbollslag tävlar idag mot andra branscher och Elitettans 

föreningar är inget undantag. För att vara riktigt konkurrenskraftiga bör alltså föreningarna 

satsa mer på att öka intäkterna genom att sälja laget eller föreningen, någonting som 

föreningarna inte arbetar mycket med idag. Att dra ner på kostnader är naturligtvis också ett 

alternativ men vill föreningarna bli riktigt konkurrenskraftiga bör de alltså lägga större vikt 

vid att marknadsföra sig själva och på så vis öka intäkterna. 

 

Respondenterna tror också att ifall Elitettans status verkligen ska höjas bör media-utrymmet 

öka. För att försöka komma upp i den nivå som exempelvis Superettan har idag måste 

matcherna också börja TV-sändas. Först då blir det verkligt intressant att sponsra 

föreningarna. Genom att ge serien mer marknadsutrymme ökar inte bara dess status utan ger 

även sponsorer en mer attraktivt möjlighet till att synas. Dessutom skulle allt fler personer få 

upp ögonen för serien vilket i sin tur skulle leda till ökat media-utrymme. Det är inte förrän 

människor i rätt demografiskt område efterfrågar informationen som media uppmärksammar 

en tävling eller en aktivitet. Det är också publiken, eller den potentiella publiken, som 

bestämmer vilken sport eller vilket event som kan anses vara värdefullt att uppmärksamma 

(Creedon, 1998). Att idag TV-sända Elitettans matcher skulle troligtvis floppa i ekonomisk 

synvinkel men genom successivt ökat utrymmet i TV skulle troligtvis intresset öka på sikt. 

Som tidigare nämnts var det många som var tveksamma då Damallsvenskan bildades år 1988. 

Precis som inför bildandet av Elitettan var många tveksamma till ifall damfotbollslag skulle 

ha tillräckligt bra ekonomi för att klara av att spela i en rikstäckande serie. Utvecklingen för 

Damallsvenskan har dock gått fort framåt och idag TV-sänds många av de damallsvenska 

lagens matcher. Bildandet av Damallsvenskan var förmodligen nödvändigt för att statusen på 

damfotbollen skulle bli så förhållandevis hög som den idag är i Sverige. Precis som de flesta 

respondenterna är inne på har bildandet av Elitettan inte bara ökat kvaliteten på svensk 

fotbolls näst högsta serie utan attraktionskraften har också ökat. För att svensk damfotboll ska 
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utvecklas och bli så bra som möjligt på sikt är det högst troligt att bildandet av Elitettan var 

nödvändigt. 

  

Många av respondenterna nämner också ungdomssatsningen som en positiv del av 

serieomläggningen. Av respondenternas svar går att urskilja att bildandet av Elitettan varit 

mycket viktig för talangutveckling. Vidare menar respondenterna att om de positiva effekterna 

kan följa med även på barn- och ungdomssidan kommer svensk damfotboll att på sikt kunna 

utvecklas ytterligare. Det mindre glapp mellan Sveriges högsta och näst högsta är enligt 

respondenterna också positiv både generellt för svensk damfotboll men också mer specifikt 

för de yngre spelarna. För att utveckla ungdomar på bästa sätt bör man fokusera på faktorer 

såsom bra tränare, en stödjande miljö och bra träningsmöjligheter (Singer, Hausenblas och 

Janelle, 2001). Många av Sveriges mest talangfulla spelare har tidigare valt att gå till en 

Damallsvensk klubb för att få dess möjligheter men nackdelen har ofta varit begränsad 

speltid. Med en serie som Elitettan menar respondenterna att dessa spelare kan få möjlighet 

till både bra träningsmiljö samtidigt som de kan få speltid i en serie med hög kvalitet. Detta är 

någonting som kommer att gynna svensk damfotboll på lång sikt. EFD har dessutom en 

talangbonus som ska uppmuntra lagen i Elitettan att matcha sina unga talanger. Henriksen, 

Stambulova och Roessler (2010) presenterar ett synsätt som flyttar fokus från den individuella 

utövaren till miljön där denne befinner sig. ATDE working model fokuserar på att hjälpa 

lovande ungdomar att utvecklas till elitaktiva och tar hänsyn till miljö, den sociala 

omgivningen samt kanske främst hur lovande en individ är (Henriksen, Stambulova och 

Roessler, 2010). Även utifrån det här synsättet är bildandet av Elitettan positivt. Genom att få 

träna och spela på en utvecklande nivå ges enligt respondenterna de unga talangerna en bra 

möjlighet till att utvecklas till sin fulla potential. En av respondenterna påpekar också att 

skaderisken förhoppningsvis kan minska då Elitettan är ett bra steg för unga spelare att ta. Att 

successivt öka träningsmängden minskar risken för skador hos de yngre spelarna. En av 

respondenterna nämner också att Elitettan på sikt kan vara ett sätt att få in fler spelare från 

ungdomslandslagen i A-landslaget. I och med den ökade kvaliteten på serien blir steget upp 

till Damallsvenskan sedan inte lika stort och ungdomslandslagsspelare får möjlighet till 

speltid i en serie med hög kvalitet och kan på sikt utvecklas och bli redo för Damallsvenskan 

och också A-landslaget. 
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En del respondenter menar också att det ”regionalt har blivit smalare” sedan bildandet av 

Elitettan. I Skåne finns endast ett lag representerat i Elitettan och enligt en av respondenterna 

har de Göteborgslag som inte kvalificerade sig för Elitettan hamnat långt efter. De lag som 

inte ekonomisk klarar av att spela i Elitettan, men som hade ekonomi för att spela i Norr- eller 

Söderettan, som nu måste spela i division ett hamnar också efter rent sportsligt. För de 

föreningar som inte klarade av att kvalificera sig till Elitettan kan alltså den nya 

serieomläggningen tyckas vara mer negativ än positiv. Spelare lämnar och även intäkterna blir 

mindre. Detta kan antas ha att göra med att framgång föder framgång. Ska ett lag till exempel 

vara attraktivt att sponsra bör en positiv referens till lagets framgångar skapas. Ett lag som 

tidigare spelade i Norr- eller Söderettan men som nu spelar i division ett blir inte längre lika 

attraktivt för företag att satsa pengar i. Även media spelar här en stor roll. Vid degradering får 

lag oftast mindre utrymme i media vilket också leder till mindre attraktionskraft. Det är media 

bestämmer vad det är som ska informeras om och påverkar således våra preferenser (Creedon, 

1998). Att föreningar kan hantera att spela i Norr- eller Söderettan kan också vara ett tecken 

på att glappet mellan dessa serier och Damallsvenskan var för stort. Detta tyder på att 

Elitettan var en nödvändig förändring som på sikt kommer stärka svensk damfotboll. De 

föreningar som tidigare kvalificerat sig för Damallsvenskan har ofta åkt ur direkt. Detta kan 

dels förklaras med att kvaliteten på serierna under Damallsvenskan rent fotbollsmässigt inte 

varit tillräckligt hög men också på grund av att föreningarna inte haft tillräckligt bra ekonomi 

för att behålla och värva nya spelare som behövs för att stanna kvar i Damallsvenskan. 

Genom bildandet av Elitettan ökar kvaliteten på de lag som tar steget upp i Damallsvenskan 

och lagen vet också vad som krävs rent ekonomiskt.  

 

De allmänna åsikterna om effekterna av bildandet av Elitettan är att fler människor blir 

intresserade, det kommer mer publik på matcherna och det blir lättare att locka sponsorer. Det 

finns dock meningsskiljaktigheter mellan respondenterna. Det går inte att urskilja några 

samband mellan åsikterna beroende på om föreningarna endast bedriver damverksamhet men 

däremot går det att se skillnader beroende på vart lagen befinner sig geografisk samt vilken 

historik föreningarna har. Norrlandslagen tycks ha svårare att klara av ekonomin på grund av 

det längre avståndet till sina motståndare. Varför problemen inte är lika betydande för 

Sunnanå kan antas vara för att föreningen tidigare varit i Damallsvenskan och därför tidigare 
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har varit i en liknande situation. Det finns också ett tydligt samband med vilken historik 

föreningen har och hur lätt de tycker det är att locka nya sponsorer. Föreningar som Umeå 

Södra FF och Sunnanå SK har tidigare tillhört Damallsvenskan. Genom att ha blivit 

degraderade uppstår då en negativ referens till serien. För föreningar som till exempel Älta IF 

och IF Limhamn Bunkeflo däremot, som tagit steget upp och just nu befinner sig i en högre 

serie, får detta en positiv referens. Ännu en anledning till varför Umeå Södra FF fortfarande 

har svårt att locka sponsorer kan förklaras med att de konkurrerar med Umeå IK FF, som 

länge tillhört toppen av den svenska dameliten, om samma upptagningsområde i en relativt 

liten stad. Att inte Stockholmslagen känner av samma problem kan i sin tur alltså förklaras 

med större upptagningsområde. 

6.4 Hur hanterar föreningarna den nya situationen? 

Många av respondenterna nämner stödet från EFD som väldigt viktigt för föreningarnas 

ekonomi. EFD får in pengar från centrala sponsorer och dessa pengar går sedan till bidrag till 

föreningarna för talangsatsningar och resebidrag. Respondenterna nämner också andra 

åtgärder för att hantera de ökade resekostnaderna. En av respondenterna menar att det är 

betydligt enklare att påverka intäktssidan men de flesta andra respondenter påpekar att de 

lägger stor vikt vid att hitta billiga alternativ och att de satsar mer på att skära ner på 

kostnaderna i föreningen. Det är vanligt att föreningarna försöker hitta billiga alternativ till 

resekostnaderna, exempelvis att åka tåg till bortamatcher. En av respondenterna nämner också 

att dra ner på herrarnas löner är ett sätt att hantera situationen. Förutom att försöka hitta fler 

sponsorer är det endast en respondent som nämner att de i föreningen lägger stor vikt vid att 

försöka öka föreningens intäkter. Det går dock inte att se några större effekter för det lag som 

arbetar aktivt med marknadsföringsstrategier och de som inte gör det. Det här kan antas ha att 

göra med att Hammarby IF DFF, som arbetar aktivt med matcharrangemang m.m., tidigare 

spelat i Damallsvenskan och att de nu behöver arbeta extra med att marknadsföra sig för att 

det fortfarande ska vara attraktivt för publiken att gå på deras matcher, trots att laget spelar i 

en lägre division. 

  

Upplevelsen som erbjudande är grunden till framtidens ekonomiska tillväxt. För att vara 

konkurrenskraftiga måste föreningarna försöka skapa en så minnesvärd upplevelse som 
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möjligt för kunderna. För att en konsument ska vilja betala för upplevelsen måste denne 

känna att den tid de köper är värt pengarna (Mossberg, 2007). Det är det som Hammarby IF 

DFF försöker göra när de satsar på att skapa ett bra matcharrangemang. Det är också 

fördelaktigt att tematisera upplevelsen samt att ha någonting extra, till exempel att sälja 

någonting som kunden kan ta med sig hem för att bidra till att kunden minns upplevelsen 

(Pine & Gilmore, 1998). Blomgren pratade även om att Hammarby IF DFF ska börja sälja 

souvenirer för att öka intäktssidan. En sådan försäljning kan löna sig till exempel genom att 

kunden minns upplevelsen bättre och därför kanske också återkommer. Genom att sälja 

souvenirer med föreningens logga på, till exempel försäljning av halsdukar eller tröjor kan 

föreningens varumärke exponeras vilket i sin tur leder till att kännedomen för föreningen 

ökar.  

  

Ingen annan respondent pratar alltså om att förstärka upplevelsen av matcharrangemanget 

men däremot pratar många om vikten av att få mer sponsorer eller förbättra avtalen med de 

nuvarande sponsorerna. Masterman (2007) beskriver sponsorskap som ett partnerskap där 

båda parter ska tjäna på samarbetet. Vidare menar han dock att målsättningen för de båda 

parterna alltid kommer att vara olika. Masterman påpekar också att målen med sponsorskap 

kan delas in i fyra kategorier. Dessa är direkt målsättning, varumärkeskännedom samt extern 

och intern gemensam medvetenhet (Masterman, 2007). De flesta av respondenterna menar att 

det blivit lättare att hitta sponsorer i och med att nivån på serien är högre. En av 

respondenterna påpekar dock att det inte blir riktigt intressant för sponsorer att bidra förrän 

lagen ligger i Damallsvenskan. Detta har att göra med exponeringen som tillkommer när 

matcher börjar sändas i TV. Målsättningen med sponsorskapet är här alltså 

varumärkesexponering och det är inte förrän matcher börjar sändas i TV som sponsring blir 

riktigt intressant för företag. Det här medför att det blir svårt för laget att hitta riktigt bra avtal. 

De flesta respondenter menar dock att ju längre upp i seriesystemet ett lag befinner sig desto 

lättare är det att hitta sponsorer. De ser också att utvecklingen går framåt och är hoppfulla 

inför framtiden. Endast en av respondenterna anser att det inte blivit lättare att locka 

sponsorer.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel redogörs för studiens slutsatser. Kapitlet syftar till att besvara studiens tre 

frågeställningar. 

 

De inblandade parterna är generellt sett positiva till serieomläggningen. Allmänt menar 

respondenterna att kvaliteten på serien har höjts. De flesta respondenter är också överens om 

att de ökade resekostnaderna är ett problem, men att det med hårt arbete går att hantera. En 

allmän uppfattning är också att förberedelse för vilka kostnader som skulle tillkomma i och 

med bildandet av Elitettan varit av stor vikt. Uppfattningen är att de lag som varit förberedda 

på de ökade kostnaderna och handlat därefter har kunnat hantera situationen på ett mer 

effektivt sätt. Respondenterna är också hoppfulla om att svensk damfotboll kommer att bli 

ännu bättre på sikt i och med serieomläggningen.  

 

Den viktigaste effekten av bildandet av Elitettan är enligt respondenterna att kvaliteten på 

svensk damfotbolls näst högsta serie har höjts. På sikt menar respondenterna också att detta 

kommer att stärka svensk damfotboll i allmänhet. Med ökad kvalitet kommer också ett högre 

marknadsvärde. Detta innebär större attraktionskraft från bland annat mer publik och 

sponsorer. Detta i sin tur genererar i större intäkter vilket på sikt också kan leda till att 

kvaliteten på serien ökar ytterligare. En annan viktig effekt av bildandet av Elitettan är att fler 

unga spelare får chansen att spela fotboll på en hög nivå. Elitettan är enligt respondenterna ett 

bra steg att ta innan Damallsvenskan och respondenternas förhoppning är att bildandet av 

Elitettan även kan förebygga skador hos unga spelare genom en successiv ökning av 

träningsmängd och matchintensitet. På sikt hoppas även respondenterna att bildandet av 

Elitettan ska leda till att flera ungdomslandslagsspelare ska ta plats i A-landslaget. I en serie 

med högre kvalitet än Norr- och Söderettan blir det lättare för unga spelare att utvecklas då 

chansen till speltid blir högre än om spelarna hade valt att spela i Damallsvenskan. De 

negativa effekterna som respondenterna identifierar är främst de ökade resekostnaderna. 

Synen på de ökade kostnaderna skiljer sig efter vilken historia som finns i föreningen. De lag 

som kommer från lägre divisioner ser större problem med de ökade resekostnaderna och 

respondenterna är också överrens om att Norrlandslagen har svårare att finansiera sina resor. 
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De lag som tidigare spelat i Damallsvenskan är dock vana vid denna typ av kostnader och har 

därför också lättare att hantera dessa. Utöver de ökade kostnaderna identifierar 

respondenterna också andra problem, till exempel att det regionalt har blivit smalare, det vill 

säga att de lag som inte kvalificerade sig för Elitettan har hamnat efter. En annan negativ 

effekt som identifieras är att det administrativa arbetet har ökat i och med bildandet av 

Elitettan. 

 

Hur föreningarna hanterar de ökade kostnaderna som Elitettan innebär är också förhållandevis 

lika. De flesta respondenter nämner bidragen från EFD som en betydande ekonomisk hjälp. 

De flesta respondenter nämner också att de försöker hitta fler sponsorer men utöver detta är 

det endast en respondent som nämner att de försöker påverka intäktssidan på andra sätt. 

Istället satsar föreningarna mycket på att dra ner på övriga kostnader. Ofta handlar det om att 

hitta billiga alternativ till resekostnader.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide förening 

Namn:  

Ålder: 

Förening:  

Position i föreningen: 

 

1. Har du själv någon aktiv idrottsbakgrund? 

2. Vad har du för högsta utbildning?  

3. Har du någon annan utbildning inom idrotten, exempelvis tränar- ledarutbildning? 

4. Vad har du haft för tidigare yrken? 

5. Hur kom du i kontakt med föreningen? 

6. Vilka arbetsuppgifter utför du i föreningen? 

7. Hur ser organisationen ut i er förening? (Angående sektioner osv. Finns det något 

sammarbete med eventuellt herrlag och hur fungerar detta i så fall?) 

8. Hur sköts föreningens ekonomi? Hur arbetar ni med damverksamheten, organisatoriskt och 

ekonomiskt? (Sköts ekonomin separat för damlaget eller finns det en gemensam organisation? 

Vad gäller t.ex. kring föreningens sponsorer?) 

9. Hur ser budgetarbetet ut?  (Delbudgetar? Budget för hela föreningen?) 

10. Hur har den ekonomiska utvecklingen för damverksamheten sett ut? Hur ser ekonomin ut 

idag? 

11. Vad har föreningen för mål gällande ekonomin? Är dessa kortsiktiga och/eller 

långsiktiga? Finns det någon strategi för att nå dessa eventuella mål? 
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12. Vilka är föreningens största intäkter respektive kostnader? Hur förhåller sig damlagets 

intäkter/kostnader i förhållande till andra lag i föreningen? 

13. Hur ser er förening på bildandet av Elitettan?  

14. Hur hanterar ni de ökade resekostnaderna som en rikstäckande serie innebär? 

15. Har ni märkt några positiva respektive negativa effekter för er förening samt damfotboll i 

allmänhet sedan bildandet av serien? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Hanna Marklund 

1. Vad har du för nuvarande yrke? 

2. Vad har du för bakgrund inom fotbollen? 

3. Vad var din första tanke när du fick veta att Norrettan och Söderettan skulle slås ihop 

till en serie? 

4. Efter en säsong med Elitettan, hur går dina tankar kring serien idag? 

5. Ser du några positiva respektive negativa effekter av Elitettan, utifrån ditt perspektiv? 

6. De ekonomiska effekterna av Elitettan, hur tänker du kring det? (långa resor, 

tidsmässigt för spelare och ledare)   

7. Tror du att fler klubbar (Umeå Södra t.ex.) kommer hotas pga av ekonomiska problem 

i Elitettan?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide Elitfotboll Dam 

Namn: 

Ålder: 

Position hos EFD: 

Bakgrund inom fotbollen: 

 

1. Vilka är framgångsfaktorerna som det talas om i stegen som involverar Elitettan? 

2. Hur implementeras strategitrappan i arbetet hos föreningarna? - Är alla föreningar 

delaktiga? 

3. Vilket ekonomiskt stöd får föreningarna i Elitettan från er? 

3. Hur ser ni på utvecklingen av elitettan efter ett år? – Positiva respektive negativa effekter? 
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Bilaga 4 – ATED working model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. ATDE model  

Figuren klargör hur olika roller och funktioner bör se ut i den miljö där den enskilde utövaren 

ska utvecklas. Huvudfunktionen med the ATDE model är att hjälpa lovande utövare till att 

utvecklas från junior till elitnivå. 


