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Den här sammanställningen är efterfrågad av Djurgården Fotboll i 
syfte att påvisa de stora sociala och ekonomiska mervärden som för-
eningen genom sin verksamhet bidrar med i Stockholm. 

Vid ett seminarium nyligen, om hur man bäst kan utveckla svensk 
fotboll, sade även Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats En-
quist att man inte ska fokusera alltför mycket på att vinna, utan att 
istället fokusera på att sätta sig i en position där man kan vinna. Det 
finns inga genvägar. Applicerat på det här projektet handlar det allt-
så inte om att säga att det är si eller så utan att skapa sig en position 
där man blir lyssnad på, och erkänd som den positiva samhällskraft 
man faktiskt är. Först då kan svensk fotbolls hela potential uppnås. 
Steg för steg. 

Den här sammanställningen är lika mycket en inventering av vad 
som redan görs, som en fingervisning om vad som kan uppnås till-
sammans med idrottens aktörer, i samverkan med offentlig och pri-
vat sektor. 

De intervjuade har olika bakgrund inom statsvetenskap, historia, 
näringsliv, ekonomi och integration/ungdom samt med ett gemen-
samt intresse för idrottens relation till respektive ämnesområde. 
Även personer ”närmare” verksamheten har inbegripits för att täcka 
in fler perspektiv. 

Tack till alla som ställt upp och diskuterat de här frågorna. Extra 
stort tack till Björn Anders Larsson från Idrottsekonomiskt centrum 
i Lund som förutom intervjun också bidragit med avsnittet ”Opti-
mering av värdeskapande” samt bilagan ”Idrottens sociala och civila 
kapital”, för den som vill veta lite mer. 

God läsning!

Filip Lundberg
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I ett omfattande forskningsprojekt om idrott och 
samhällsnytta skriver den välkände professorn  
i statsvetenskap, Ulf Bjereld, verksam vid Göteborgs 
universitet, bland annat om de förtjänster idrotten 
kan bistå med. Han uppmanar i sina slutord idrotts-
föreningar att ta en större plats i det politiska sam-
talet. Genom ett aktivt förhållningssätt kan idrotts-
rörelsen utnyttja sin starka position för att höja 
medvetandenivån om vad man vill och vad som är 
möjligt att göra. Idrottsrörelsen, enskilda klubbar 
och föreningar uppmanas av Bjereld att synas mer, 
genom att uppvakta och ta plats inom ramen för de 
politiska partierna och arrangera idrottspolitiska 
debatter och seminarium. På så sätt kan man skaffa 
sig ett kompetensövertag, genom att ta initiativ till 
de svåra debatter som annars förs över idrottsrörel-
sens huvud (Bjereld 2012:222). 

En sådan högaktuell debatt är våld i samband med  
idrottsevenemang. Idrottsforskaren Aage Radmaan, 
en av medförfattarna till den statliga regeringsut-
redningen ”Mindre våld för pengarna”, menar att 
idrottsrelaterat våld inte är ett nytt fenomen. Sam-
tidigt som våldet inte ska negligeras så ska dess 
omfattning inte heller överdrivas. Radmaan konsta-
terar att media ibland tenderar att sprida moralisk 
panik. Detta är allvarligt eftersom forskning visar 
att media spelar stor roll för allmänhetens och poli-
tikernas syn. En viktig fråga att reflektera över blir 
därför vem som ska ha tolkningsföreträdet när det 
gäller lösningar på problemet (SOU 2012:23). 

Vår avsikt är inte att komma med förslag på lösning-
ar gällande våld i samband med idrottsevenemang 
– det arbetet bedrivs av regeringens nationella sam-
ordnare Björn Eriksson, som i mars 2013 släpper 
sitt slutbetänkande. Istället vill vi knyta an till Rad-
maans reflektion gällande tolkningsföreträdet och 
presentera en mer utförlig bild av vad Djurgården 
och fotbollen/idrotten i allmänhet faktiskt bidrar 
med. Inte bara som ett egenvärde i sig, utan även i 
en samhällelig kontext. 

Idrott och samhällsnytta i förening  
– en introduktion

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap,
kommenterar balansgången mellan det sportsliga  

och det samhälleliga engagemanget.

”

”

Jag kan märka att när  
jag skriver om IFK Göteborg på  
bloggen ”Bara ben”, då skriver  
jag ofta utifrån ett samhälleligt  
perspektiv, att då delas genast  

kommentarerna i tre delar.  
Dels de, som är lite uttråkade,  
yes, kan vi tala om någonting  
viktigt nu. Dels de, som säger  

Ja, vad bra! Fantastiskt att vi även  
skriver om det här! Och så finns  

det en tredje grupp som är  
direkt fientliga. Stoppa honom  

från att skriva!
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• När jag träffar Johan Ahlborg, VD i Djurgården 
Fotboll har klubben precis nåtts av beskedet att poli-
sen kommer att ta betalt för 100% av polisinsatsen i 
samband med klubbens matchevenemang. Den här 
aktuella frågan illustrerar väl varför Djurgården vill 
producera den här typen av material och nå ut med 
vad man faktiskt gör för goda saker i samhället. Po-
lisnotorna kan förstås som ett symptom på något 
större, nämligen en utbredd bild hos delar av sam-
hället som ser stockholmsklubbarnas verksamhet, 
som oviktig och förknippad med problem.

Föreningsidrotten har i Sverige en särställning och 
mycket fokus har legat på breddidrotten och ung-
domsidrottens förtjänster i form av skapandet av so-
cialt kapital, folkhälsa och utbildning. I takt med att 
elitföreningarna har professionaliserats och kom-
mersialiserats och mer externa medel har kommit 
in tycks det kontrakt som alltid har funnits mellan 
samhället och idrottsrörelsen i vissa fall inte längre 
gälla. Problemet med den här utgångspunkten är 
att den ignorerar alla de enorma mervärden fören-
ingarna genererar samhället, ekonomiskt såväl som 
socialt. Mervärden som samhället och skattebetalar-
na har stor glädje av. Ahlborg kommenterar: 

– Vi gör väldigt mycket mer än att spela elitfotboll i 
den här föreningen. Vi gör mycket gott och är en po-
sitiv kraft för samhället. Inom ramen för Djurgårds-
andan, där spontanfotbollen är ett exempel, ge-
nomförs många viktiga aktiviteter, året runt, men 
som vi kanske inte alltid når ut med till media och 
politiker. Vi har en stor ungdomsverksamhet som 
engagerar 1 200 ungdomar och jag ser vilken stor 
roll vi spelar där. De allra flesta kommer inte att bli 
elitfotbollsspelare men det finns en fostrande roll 
inom ungdomsverksamheten som är otroligt viktig. 
För att inte tala om alla föräldrar och ideella krafter 
vi mobiliserar. Då blir det lite konstigt när en del av 
samhället säger att vi är en viktig kugge som skapar 
samhällsnytta och verkligen behövs samtidigt som 
en annan del skickar notor för polisbevakning. Jag 
tror att mycket skulle gå förlorat om det unika kon-

Djurgården  
– igår, idag, i samhället

•

Vi gör väldigt mycket  
mer än att spela elitfotboll  

i den här föreningen.  
Vi gör mycket  

gott och positivt för samhället.  
Inom ramen för Djurgårds- 

andans spontanidrott, görs så  
mycket som inte riktigt når  

ut alla gånger.

”
”

JOHAN AHLBORG
VD 
Djurgården Fotboll

SAMTALSPARTNER
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traktet mellan samhälle och idrottsförening skulle 
luckras upp och försvinna. Jag skulle tvärt om säga 
att i takt med att samhället monterar ner institutio-
ner som den allmänna värnplikten så blir idrotts-
föreningarnas roll i samhället ännu viktigare. Den 
allmänna värnplikten har i decennier varit den 
största ledarskapsutbildningen i Sverige. Hur ska 
denna ersättas? Här kan idrottsföreningar som vi 
spela en central roll. Jag har själv gjort lumpen och 
fått formell ledarskapsutbildning men undrar om 
inte den bästa ledarskapsutbildningen jag fått var 
när jag själv som ung tränade knattelag. Då fick jag 
väldigt snabbt lära mig hur man skulle få en grupp 
att fungera ihop. Det här är exempel på saker man 
lätt glömmer bort. Skulle man plocka bort alla de 
bitar idrottsföreningar bidrar med i samhället så är 
jag övertygad om att man missar en väldigt bra sam-
hällsekonomisk investering.

Ungdomsfotbollen i Stockholm och de sociala verk-
samheter som bedrivs av stockholmsklubbarna, 
gynnas inte på något sätt av att elitfotbollen ges di-
rekt dåliga förutsättningar att bedriva sin verksam-
het. Det finns inom svensk idrottsrörelse en uppfat-
tad motsättning mellan å ena sidan elitidrott och 
å andra sidan breddidrott med det ideella engage-
manget. Ahlborg ser hellre att man förstår elitfot-
bollens relation till ungdomsfotbollen och Djurgår-
dens sociala verksamheter som intimt förknippade 
med varandra:

– Vi är på en resa där vi försöker knäcka koden för 
hur den framtida föreningen ska vara uppbyggd. 
Hur ska modellen se ut? Hur kombinerar man å ena 
sidan den väldigt kommersiella delen av verksam-
heten med den ideella? Man måste hitta en modell 
där dessa kan förenas under ett och samma varu-
märke. 

– Det finns samtidigt de som säger till mig att den 
ideella delen och de sociala projekten vi genomför 
är det viktigaste i föreningen och att vi borde stoppa 
in alla sponsorpengar i Djurgårdsandan och ung-
domsfotbollen. Men, nej säger jag då. För om inte A-

laget över tiden vinner titlar så tappar varumärket 
i attraktivitet. Då blir inte vi lika spännande när vi 
kommer ut i ytterstadsområdena med våra sociala 
projekt. Vi attraherar mindre publik och sponsorer 
vilket leder till minskade resurser för att finansiera 
alla delar av verksamheten. Man måste förstå att 
detta är ett slags eko-system som hålls ihop av varu-
märkets attraktivitet varför det är centralt att resur-
ser läggs på att vårda och utveckla detta. 

I  FoU-rapporten av  Fyrberg & Söderman”Varumär-
kets betydelse inom idrottsrörelsen – ett sponsor-
perspektiv” är en av de viktigaste slutsatserna att 
sponsorer blir allt mer systematiska med sin spons-
ring. Sponsorernas direkta och/eller indirekta mo-
tiv, krav och förväntningar uppfattas ofta inte av 
idrotten vilket leder till att överrenskommelser och 
spännande samarbeten går om intet. Författarna 
menar att idrottsföreningar behöver bli bättre på 
att balansera sin traditionellt amatöristiska roll 
med den mer kommersiella. Man behöver bli skick-
ligare på att formulera sin vision, verksamhet och 
målbild. 

I rapporten tas Djurgårdens IF upp som ett exempel 
där 2009 års dåliga lagprestation, och incidenten 
mot Assyriska, medfört minskade intäkter till klub-
ben. Författarna konstaterar att den subjektiva kon-
struktionen av varumärkets värde är en utmaning 
för klubbarna att hantera. Djurgården har kommit 
till insikten att klubbens ekonomiska resultat har 
styrts för mycket av de sportsliga prestationerna 
och man har varit sårbara för negativa enskilda inci-
denter som ofta är utom klubbens kontroll. Genom 
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att bli en respekterad samhällsaktör som tar ansvar, 
kontrollerar man sitt eget öde i mycket högre ut-
sträckning än vad som tidigare har varit fallet. 

Med det sagt, söker klubben nu finna nya vägar för 
att utveckla och marknadsföra sig och hitta nya in-
täkter. Då är det inte de traditionella marknadsfö-
ringskanalerna som lockar med reklamskyltar eller 
logo på matchtröjan. Istället ser Ahlborg en väldigt 
tydlig trend med ett allt större intresse för de socia-
la projekt som Djurgårdsandan bedriver. Här finns 
en väldigt stor efterfrågan på de värden Djurgår-
den kan tillhandahålla i ett utförandeled. Det finns 
självklart ett egenintresse i att föreningen i förläng-
ningen kan generera intäkter genom att bedriva 
CSR-arbete, men det ger också en tillfredställelse att 
kunna slå sig för bröstet och säga att man faktiskt 
gör något bra:

– Det viktigaste för en idrottsförening är kanske inte 
att hela tiden vinna titlar. Är det t ex därför man är 

Djurgårdare? Man borde nog ställa sig frågan vad 
som är det övergripande målet eller syftet och vad 
som är medlet. Jag har vridit och vänt på den frå-
gan och jag tror att i många år var det enda målet i 
många elitidrottsföreningar att vinna titlar. Sen om 
man hade en ungdomsverksamhet eller ett antal so-
ciala projekt så var det ett medel. Går man tillbaka 
till när de flesta idrottsföreningar startades så var 
målet eller syftet att skapa en bra förening som i sin 
tur skapade meningsfull fritid, gemenskap och folk-
hälsa. Jag kan inte låta bli att undra om vi inte är på 
väg in i en tid där den moderna idrottsföreningen 
måste hitta tillbaka till sitt ursprung för att kunna 
skapa sin framtid. Där att vinna titlar i själva verket 
är ett medel, men det övergripande målet eller syf-
tet är något mycket större och viktigare. Som i Djur-
gården Fotbolls fall att vara en positiv kraft i och för 
Stockholm. Då blir det paradoxalt nog ännu vikti-
gare och mer relevant för oss själva och en större del 
av samhället att vi faktiskt vinner titlar. För då gör 
vi det för att uppnå något större och mer bestående.

Den här sammanställningen syftar till att nyansera 
debatten om fotbollens ställning i samhället. Det 
finns en stor mängd litteratur som behandlar fot-
bollen och på en högre abstraktionsnivå idrottens 
roll i samhället och det är omöjligt att täcka in allt. 
Däremot är det fullt möjligt, och som Bjereld kon-
staterar, önskvärt att klubbar och föreningar tar 
en aktivare roll i debatten. För att göra det behöver 
man bredda sin kunskapsbank genom att samla in 
mer information och göra den lättillgänglig för fler 
människor. 

I CSR-litteratur uppmanas klubbar att integrera CSR 
i verksamheten men framförallt uppmanas klub-
barna att bli mycket bättre på att kommunicera vad 
det är man gör. Nyttan måste beskrivas om man ska 
få en bred acceptans för strategin. I Djurgården är 
CSR-arbetet integrerat i den dagliga verksamheten 
och Djurgårdsandan är en del av det. Vi gör nu ett 
ambitiöst försök att kommunicera denna nytta mer 
utförligt. 

Jag undrar om vi inte är  
på väg in i en tid där den moderna  

idrottsföreningen måste hitta tillbaka till 
sitt ursprung, där att vinna titlar  

bara är ett medel. Målet eller syftet är 
något mycket större, 

att vara en positiv kraft  
i och för Stockholm.

”
”
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”

• Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göte-
borgs universitet, har skrivit om idrottens plats i det 
politiska samtalet. Jag redogör kort för honom vad 
Djurgårdsandan är och diskuterar de frågor som 
Ahlborg har lyft fram som viktiga framtidsfrågor. 
Att föreningar bedriver samhällsarbete i form av till 
exempel integrationsprojekt är något som Bjereld 
välkomnar:

– Jag tror det är jättebra, jag tror det är vägen idrot-
ten kommer att och bör gå. När jag talar om politik 
så är det i en vidare bemärkelse och integration är 
ju en samhällelig fråga, både politiskt, humanitärt 
och ekonomiskt. Därför tycker jag att aktiviteter 
som du här målar upp är positiva och jag tror också 
det finns ett starkt stöd för dessa.

Bjereld tror att vi kommer att få se mycket fler bland-
former, såväl när det gäller ägande, som brukande 
och drift i framtiden och att det gäller hela samhäl-
let. Sådana blandformer är bortom bra eller dåligt, 
och att det viktigaste då blir att inte sälja ut viktiga 
värden. Idrottsrörelsen skulle hamna på efterkäl-
ken om man inte hänger med i den utvecklingen. 
Idrotten, menar han, kan fungera som inspiration 
till ett ökat samhällsengagemang bland ungdomar:

– Om man menar att politikerna borde utnyttja den 
idrottsliga arenan till att bredda samhällsengage-
manget till ungdomar och få ungdomar att intres-
sera sig för samhälleliga frågor, då är svaret ja. Jag 
tycker man har varit för dåliga på det. Man har varit 
rädd för att intervenera på idrottens domäner och 
man har kanske inte förstått värdet av att göra det.

Idrotten har i sin tur visat en smärre berörings-
skräck för frågor med politisk innebörd:

– Det finns en rädsla för det politiska och huvudan-
svaret för att ändra på den kulturen måste man läg-
ga på idrottsledarna/idrottsledningen oavsett om 
det är på förbunds- eller klubbnivå, eller var man nu 
vill lägga det. Jag tror det är där man måste börja. 
De exempel jag ger i boken handlar ju mycket om 

Fotboll och samhällsengagemang 
– nya möjligheter

Jag tror det här är  
jättebra! Jag tycker det visar  
en medvetenhet om vad det  

handlar om och att idrottens  
relation till samhället inte kan  

vara som den har varit tidigare.  
Man måste öppna upp sig  

mot samhället och göra 
 saker med samhället.

”

ULF BJERELD
Professor  
i statsvetenskap 
Göteborgs universitet

SAMTALSPARTNER
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seminarium, besök, integrera verksamheten etc. 
och då jag vill betona att det inte är så att idrottsrö-
relsen ska utsättas för press att göra detta. Jag säger 
vad jag tycker idrottsrörelsen bör göra men idrotts-
rörelsen är förstås en självständig aktör. 

Idrottsföreningar kan fungera som naturlig mötes-
plats för idrott och politik utan att det blir konstlat. 
Bjereld hoppas att sådana möten kan avdramatisera 
idrottens förhållande till politiken. Han menar att 
Djurgårdsandans projekt representerar en bland-

form av aktörer, som om den drivs på rätt sätt är 
något positivt. En förening kan dessutom bidra med 
tålamod och uthållighet där andra aktörer misslyck-
ats. Ett tålamod och en uthållighet som de politiska 
aktörerna ofta saknar, oavsett om det beror på brist 
på resurser eller tid. Därigenom kan man vinna en 
trovärdighet för det man gör. Om Djurgårdens sam-
hällsengagemang säger han: 

– Jag tror det här är jättebra! Jag tycker det visar en 
medvetenhet om vad det handlar om och att idrot-
tens relation till samhället inte kan vara som den 
har varit tidigare. Man måste öppna upp sig mot 
samhället och göra saker med samhället. Jag tyck-
er dels att det är bra och jag tror också att det är 
nödvändigt. De klubbar som är tidigt på banan kan 
säkert rusa iväg för tidigt och göra misstag som de 
som kommer efter kan lära sig av, men de som väl-
jer att stå stilla kommer att hamna på efterkälken. 
Finns bara den medvetenheten, då är det ”sky off 
the limit” vad gäller att komma på idéer vilket jag 
tycker att det här Djurgårdsprojektet visar. Det är 
inga svårigheter att komma på bra idéer, bara man 
har känslospröten uppe – och vill – och lyssnar. 
Även om det går knackigt så är det viktigt att inte 
lägga ner utan att finnas där hela tiden. Då blir det 
en trovärdighet. 

Bjereld lyfter avslutningsvis fram fotbollen och 
idrottens förmåga att skapa en gemenskap, något 
som leder oss in på nästa ämne om fotbollens so-
ciala värden:

– Två värden är centrala – den individuella utveck-
lingen, människans frigörelse, och växande som 
individ. Det andra värdet är ju samhällsgemenska-
pen, att man är en del av en helhet oavsett om du är 
ensam maratonlöpare eller om du är en halvhygglig 
vänsterback i ett fotbollslag, så utgör du en del i en 
helhet.

Två värden är centrala  
– den individuella utvecklingen,  

människans frigörelse,  
och växande som individ.  

Det andra värdet är ju samhälls- 
gemenskapen, att man är en del  

av en helhet oavsett om du  
är ensam maratonlöpare eller  

om du är en halvhygglig vänsterback  
i ett fotbollslag, så utgör du  

en del i en helhet.

”

”
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• Robert Putnam, välkänd statsvetare, har skrivit 
utförligt om det sociala kapitalets betydelse för ett 
samhälles välmående. Kärnan i teorin om det soci-
ala kapitalet är att sociala nätverk har ett konkret 
värde. Om fysiskt kapital har med fysiska föremål 
att göra och humankapital med enskilda individers 
egenskaper, är det sociala kapitalet bandet mellan 
individer, socialt nätverk och de normer för ömse-
sidighet och pålitlighet som uppstår ur dem. Det 
sociala kapitalet, är samtidigt som det är en ”privat 
vara”, en ”offentlig vara”. En del av vinsten på en 
investering i socialt kapital går till de omkringstå-
ende och en del går tillbaka till den som har gjort 
investeringen. Socialt kapital kan vara både positivt 
och negativt till sin natur och ett samhälle som ka-
raktäriseras av ett positivt socialt kapital, är ett sam-
hälle präglat av tillit och ömsesidighet. Våra skolor 
och lokalsamhällen fungerar inte lika bra när sam-
manhållningen är låg. Vår ekonomi, vår demokrati, 
vår trivsel och hälsa är beroende av socialt kapital. 
Idrotten kan spela en viktig roll i byggandet av det 
sociala kapitalet:

”För att skapa överbryggande socialt kapital måste vi 
höja oss över våra sociala och professionella identiteter 
och knyta an till människor som är olika oss själva. Det 
är därför lagsporter ger goda möjligheter till bildning av 
socialt kapital” (Putnam 2006:432).

Eftersom vi arbetar i genomsnitt knappt 40 år av 
våra 80-åriga liv blir arbetstiden bara 9% av livets 
alla timmar. Den aktivitet, utbildning, samvaro, 
vila, hushållsarbete som vi utför under de 91% av 
alla timmar utanför arbetet i våra liv, är ett socialt 
nätverk en bas som bäddar in och förklarar den kre-
ativitet, kunskap, kulturskapande och hälsa som vi 
uppnår. Vi vågar påstå, precis som Robert Putnam, 
att där det finns ett starkt socialt liv och ansvars-
tagande, där uppstår både hälsa och ekonomisk 
tillväxt. Den speciella attraktionen, i betraktande 
av idrott, sport, prestation och tävling är extremt 
högt. Att via alla sinnen uppleva, på plats eller via 
media, individer/lag som rent fysiskt och motoriskt 

Svensk fotboll  
– en kunskapsinventering

TORBJÖRN ANDERSSON
Fil. dr i historia 
idrottsvetenskap 
Malmö högskola

SAMTALSPARTNER

Fotbollens största triumf  
är att det är ett konstant samtals- 

ämne mellan människor, och det behövs  
gemensamma samtalsämnen.  
Här finns något som angår  

väldigt många stockholmare  
på vardaglig basis. Något man  

pratar om trots att svensk fotboll  
inte är så bra. Det finns inte så  

många gemensamma berättelser  
i Stockholm som alla kan ställa sig  
bakom. Fotbollen har en förmåga  
att fungera som sammanhållande  

kitt i ett samhälle som är mer  
individuellt än någonsin och där  
folk har mindre med varandra  

att göra än någonsin. 

”

”
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det vill säga på ett tydligt visuellt sätt gör arrange-
rade, verkliga (inte föreställda) ansträngningar, 
både fysiskt och psykiskt och i tävlan mot varandra, 
eller mot tiden, tyngder, svåra umbäranden etc. är 
förmodligen en av människans och samhällets star-
kaste attraktioner. Det ger sport och idrott en unik 
ställning lokalt, regionalt, nationellt och globalt. En 
mer unik position medialt för sporten än andra kul-
tur- och evenemangsfenomen många gånger (IEC). 

Jag träffar Torbjörn Andersson, fil dr i historia med 
inriktning mot idrottsvetenskap vid Malmö högsko-
la. Han är specialiserad på allt som rör fotbollen och 
är internationell redaktör för tidskriften ”Soccer 
and Society”. 2012 tilldelades han Svenska Idrotts-
historiska Föreningens pris för sina kulturhistoris-
ka böcker om svensk fotboll. Han anser att fotbollen 
borde få ett större erkännande just för sin förmåga 
att få människor att interagera med varandra:

– Jag skulle säga att fotbollens största triumf är att 
det är ett konstant samtalsämne mellan människor 
och det behövs gemensamma samtalsämnen. Här 
finns något som angår väldigt många stockholmare 
på vardaglig basis. Något man pratar om trots att 
svensk fotboll inte är så bra. Det finns inte så många 
gemensamma berättelser i Stockholm som alla kan 
ställa sig bakom. Fotbollen har en förmåga att fung-
era som sammanhållande kitt i ett samhälle som är 
mer individuellt än någonsin, och där folk har min-
dre med varandra att göra än någonsin. 

I sin bok ”Spela fotboll bondjävlar” skriver Anders-
son att Sverige länge har haft svårt att hantera 
publikperspektivet. Man har inte insett vikten av 
idrottens förmåga att ge identitet och skapa stora 
gemenskaper. Något som blir allt viktigare i en allt-
mer individualiserad omgivning. Enligt historiker-
na Henrik Berggren och Lars Trägårdh har Sverige 
präglats av en extrem individualism och frigörelse 
från traditionella gemenskapsband. I en sådan kon-
text borde de få saker som förmår bygga gemenska-
per värnas. Fokus i idrottsrörelsen har istället legat 
på moralfrågor, ungdomsidrott och att få folk en-
gagerade som ledare och aktiva i idrottsrörelsen. 
Idrottsfilosofen Kutte Jönsson menar att idrotten 
har blivit en svensk arena för självgodhet (i ett land 
som annars i mångt och mycket lider av mindervär-
deskomplex). Andersson skriver:

”Folkligheten har däremot blivit tämligen snäv. Det har 
i princip setts som folkligare att vara aktiv i lerduve-
skytte än att stå och sjunga för sitt lag och stad på en 
fotbollsläktare. Det ena tillmäts stort värde, det andra 
nästan intet. Den senaste idrottsutredningen utgör ett il-
lustrativt exempel på den svenska idrottsmodellen, där 
frågor rörande publika aspekter i sedvanlig ordning är 
helt frånvarande. Symptomatiskt konstateras att ”Svensk 
elitidrott utgör på många sätt ett oplöjt kunskapsfält”.  
Likafullt föreslås en satsning på att öka den interna-
tionella konkurrenskraften i främst ”ekonomiskt svaga 
idrotter”. De stora publik och identitetsskapande lagspor-
terna lämnas åt sig själva” (Andersson 2011:224). 

Andersson menar att vi skulle kunna vända på per-
spektivet och i stället konstatera att svensk idrott 
inte alls är så folklig som den vill framställa sig. 
Det är få klubbar som har massor av aktiva fören-
ingsmedlemmar som verkligen går på årsmöten 
och engagerar sig i klubbens göromål på daglig ba-
sis. Det stora engagemang och försök till demokra-
tiskt inflytande som många yngre och äldre sup-
portrar visar för sina elitklubbar från läktarplats, 
via tidningar och internet, lämnas tämligen oupp-
märksammade. Erik Niva, en av Sveriges mest upp-

Det har i princip setts  
som folkligare att vara aktiv i lerduve-

skytte än att stå och sjunga för sitt  
lag och stad på en fotbollsläktare.  

Det ena tillmäts stort värde,  
det andra nästan intet.

”
”
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skattade sportjournalister, beskriver i en krönika 
från 2011 ett stockholmsderby mellan Djurgården 
och AIK:

”Jag har sett fotboll över i stort sett hela världen. Jag har 
varit på VM-finaler och Champions League-finaler, span-
ska klassiker och engelska evighetsuppgörelser. Jag har 
upplevt derbyn i Rio de Janeiro, Glasgow, Aten och allt 
däremellan. Några av mina största fotbollsupplevelser 
har jag lik förbannat fått här i Stockholm. När de all-
svenska läktarna är som bäst håller de faktiskt världs-
klass, och det är på sin plats att påminna om det. Högst 
här uppe i norr har vi inte sådär satans mycket att glädja 
oss åt. Vi har vår frusna polarliga som går i otakt med 
hela den konkurrenskraftiga fotbollsvärlden. Vi har vår 
evighetslånga försäsong, våra påtvingade konstgräspla-
ner och vår undermåliga spelkvalitet. Men – ibland har 
vi faktiskt även några av de bästa läktarfesterna i hela 
Europa. Vi måste fortsätta att tro på dem, att se fram 
emot dem. Den dagen vi inte längre kan göra det är fak-
tiskt allt förlorat” (Aftonbladet 4/4 2011).

Allsvenskan har i ett historiskt perspektiv stått 
sig väl när det kommer till publiksnitt i europeisk 
fotboll. Man har haft högre snitt än i både 
Frankrike och Nederländerna – länder 
som nu har två, tre gånger mer folk på 
matcherna. Överhuvudtaget så kan vi kon-
statera att väldigt många länder visar på 
historiska rekordsiffror under 2000-talet. 
Exempel som tas upp i Anderssons bok är 
Tyskland, Holland, Turkiet och Frankrike.  
Inte heller i Norge och Danmark har publik-
siffrorna någonsin varit högre än under 2000-talet. 

Det allsvenska publiksnittet har gått emot den 
här utvecklingen och förutom några år i början 
på 2000-talet sjunkit. Sverige tappar således mark. 
Ett ytterligare verktyg för att mäta detta är att 110 
svenska elitspelare år 2008 verkade i andra län-
der, varav 26 i Norge och 24 i Danmark. Sverige 
har faktiskt kommit att bli en av världens största 
exportörer av fotbollsspelare. Denna spelardräne-
ring underlättar inte allsvenskans möjligheter att 

kunna konkurrera. År 1995, innan Bosmandomens 
införande, rankades allsvenskan som Europas 14:e 
bästa liga (och den har legat ännu högre). Nu ligger 
allsvenskan på 23:e plats. I Danmark och Norge, två 
ligor som båda rankats högre än den svenska, var 
fotbollen så svag att amatörismens slutliga försvin-
nande markerades med ett tydligt avstamp och en 
ordentlig nysatsning (Andersson 2011). 

I både Danmark och Norge infördes proffsligor 
1991. Man sålde ut namnet på ligan och kunde sälja 
tv-rättigheterna för dyra pengar. Ett starkare kom-
mersiellt tänkande präglade våra grannländer sam-
tidigt som man var långt före Sverige i arenafrågan. 
Överhuvudtaget präglades Danmark och Norge av 
ett nystartstänk som var mer lockande för sponsorer 
än Sveriges långsamma utveckling. Som Andersson 
skriver är det mer lockande för sponsorer att vara 
med och skapa något verkligt nytt och potentiellt 
framgångsrikt än att vara den som täpper till hålen 
i en gammal framgångsrik verksamhet som börjat 
läcka. Den kommersiella nyordningen tycktes inte 
heller behövas, ansåg man, eftersom svenska lag un-

der IFK Göteborgs och Malmö FFs guldålder 
presterat relativt bra ute i Europa. Lagen 
skördade framgångar utifrån sitt välor-
ganiserade spel där laget tillsammans var 
bättre än de enskilda spelarna. Således blev 
inte klubbarna söndervärvade på samma 
sätt som idag. Det här är såklart inte en 
hållbar modell i längden. Vad som har hänt 

enligt Andersson är att man i Danmark och 
Norge fått helt andra synergieffekter i sina nätverk 
än i Sverige:

”Vad som skett under senare år är att svensk fotboll 
drabbats av en nedåtgående spiral, en sorts negativ syn-
energieffekter, medan hjulen i både Danmark och Norge 
snurrat allt snabbare i positiv riktning. Den huvudsak-
liga orsaken till skillnaderna sett ur nätverkssynpunkt är 
de svenska kommunernas, och i förlängningen då även 
sponsorernas, tvekan och långsamhet i arenafrågan. I 
Danmark och Norge fick man sina arenor på plats fle-
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Jag tror inte Sverige  
hade accepterat att vi hade en  

dålig teater. Så fort en aktör kunde  
säga en mening rätt så sticker han  

utomlands.  – Du är för bra för  
Stockholms stadsteater, du ska till  
New York nu för att du kan prata.  

Det hade man inte accepterat  
men i fotboll gör vi det, och säger  

– Du slog två passningar rätt, stick till  
Danmark med dig, du är för  

bra för Sverige. 

”

ra år tidigare och före den senaste globala ekonomiska 
krisen. Som exempel kan nämnas att Norges första nya 
arena stod klar 1998 i Molde, medan Sveriges första stod 
klar 2005 i Borås. Med den nya norska och danska arena-
parken sällade sig än fler sponsorer till framgångssagan, 
mediebevakningen eskalerade, tidningarna skrev än mer 
intensivt och engagerande om fotbollen och publiksiff-
rorna sköt i höjden ytterligare. En effekt bland många är 
att norska klubbar tjänar långt större pengar på souve-
nirförsäljning än svenska. Affärsvärldens större involve-
ring i dansk och norsk klubbfotboll lär innebära att dess 
representanter är villiga att skjuta till större summor (än 
svenska företag) när klubbarna väl hamnar i kris, vilket i 
princip alla fotbollsklubbar förr eller senare tenderar att 
göra” (Andersson 2011:418-419).

”

Man skulle kunna tala om en konservativ kommer-
sialisering av svensk klubbfotboll. Ishockeyn har 
däremot välkomnat en större kommersialisering 
vilket har lockat till sig ett större antal sponsorer 
och entreprenörer. Ett exempel är att ishockeylaget 
Modo från Örnsköldsvik (en norrländsk kommun 
med 55 000 invånare) har högre sponsorintäkter 
än AIK och IFK Göteborg, två stora klubbar från två 
storstäder i svensk fotboll. En alltför utbredd kom-
mersialisering, skulle många invända, är inte nöd-
vändigtvis ett välkommet inslag. Skräckexempel 
finns där man har bytt både namn och klubbmärke 
(Till exempel FC Red Bull Salzburg) eller där klubbar 
tagits över av multimiljardärer utan förståelse för 
klubbhistoria och supporterperspektiv men bristen 
på externt kapital är ändå en stor anledning till att 
den svenska ligan idag är så lågt rankad. Om förhål-
landet ska ändras, menar Andersson, måste folk 
uppmuntras att gå in i fotbollen och där få uppleva 
en belöning för sitt engagemang (Andersson 2011). 
CSR kan vara en framkomlig väg.

I Sverige har vi värnat en förhållandevis okommer-
siell fotboll och då har det inte renderat någon pre-
stige att gå in med pengar. I Sverige har vi värjt oss 
mot det som i andra länder burit upp de stora lag-
sporterna och uppfattningen att svensk fotboll ska 
stå fri från såväl ekonomiska som politiska krafter 
har varit förhärskande. Svensk fotboll har nästintill 
endast fått förlita sig till publikintäkter (och bingo) 
och därför har vi långt mindre omsättning än i  
Österrike, Schweiz och Grekland trots liknande 
publiksiffror. Affärsmän i form av mecenater och 
sponsorer har där tillåtits ta större plats vilket inne-
burit att bland annat den schweiziska ligan i början 
av 90-talet kunde omsätta det dubbla mot allsvens-
kan. I andra länder har det dessutom funnits en helt 
annan vilja från kommunernas sida att betrakta sin 
fotbollsklubb som en prestigefylld institution i pari-
tet med stadsteatern och operan som genererade 
pengar till kommunen (Andersson 2011). 

Andersson redogör för hur Sverige tidigt försva-
rade amatörlinjen och gjorde det via en långt mer 
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centraliserad idrott än i andra länder. Genom Riks-
idrottsförbundet drev man en amatörlinje gällande 
all idrott. Fotbollen var en folkrörelse som skulle stå 
fri från yttre politisk och ekonomisk inblandning. 
Vi har mer eller mindre skrattat åt att fotbollen har 
tagit plats i andra länders politiska forum. 

Lars Ohly, (V), har försökt lyfta skattefrågan för 
att på så sätt öka svensk fotbolls konkurrenskraft 
men blev unisont tystad från alla håll och kanter 
som undrade varför fotbollen skulle särbehandlas.  
Andersson menar att vi i Sverige har skapat en  
skattepolitik som omöjliggör en konkurrens på lika 
villkor med andra ligor. Detta samtidigt som andra 
ligor tillämpar en liberal skattepolitik för att gynna 
sina inhemska ligor. Enligt en uträkning har Sve-
rige sämst skattevillkor i hela Europa för inhemska 
och utländska spelare. Skattevillkoren i de olika 
länderna har blivit en av de viktigaste konkurrens-
fördelarna i europeisk klubbfotboll. De senare årens 
arenabyggande har dock ibland motiverats med att 
”man vill sätta kommunen på kartan” (Andersson 
2011). 

Andersson ställer sig frågan om det skulle accepte-
ras att Stockholms nöjesutbud tilläts hålla en låg 
standard och ställer sig frågande till varför många 
svenska journalister tävlar i snacka ner allsvenskan 
och uppmana spelare att illa kvickt lämna allsvens-
kan. Många journalister har ofta en nationalistisk 
hållning i så mån att man tror att spelare kommer 
att prestera bättre i landslaget om de spelar utom-
lands. Varför är inte vår ligas kvalité av nationellt 
intresse? I andra länder accepterar man inte att den 
egna ligan håller dålig kvalité men av någon anled-
ning gör vi det i Sverige: 

– Jag tror inte Sverige hade accepterat att vi hade 
en dålig teater. Så fort en aktör kunde säga en me-
ning rätt så sticker han utomlands. ”Du är för bra 
för Stockholms stadsteater, du ska till New York nu 
för att du kan prata”. Det hade man inte accepte-
rat men i fotboll gör vi det och säger ”Du slog två 

passningar rätt, stick till Danmark med dig, du är 
för bra för Sverige”. Landslaget har fått hegemoni 
i Sverige. Samtidigt måste man ju värna svensk 
fotboll. Jag menar inte att man ska urholka någon 
skattelagstiftning, men rätt små förändringar kan 
ge stora effekter vad gäller att förbättra ligan. Nu 
är det fullständigt överdriven export härifrån. Det 
finns ingen proportion i det och nästan ingen, kan 
jag känna, värnar om den svenska fotbollen. Det 
är nästan helt historielöst. Vi kastar bort vårt hela 
egenintresse. För mig är det helt obegripligt. 

Apropå den nationella utredningen ”Mindre våld 
för pengarna” som ska vara färdig i mars 2013, tror 
Andersson att en förbättrad liga innebär mer resur-
ser till klubbarna, vilket i sin tur skulle minska våld 
i samband med fotbollsmatcher i takt med att vålds-
verkare tillåts ta mindre plats. Man brukar ofta säga 
att om man tillåter en plats att förfalla så ökar ska-
degörelsen. Det är med den utgångspunkten som 
man rustar upp områden. För att höja livskvalitén 
för de boende och undvika förslumning:

– Jag tror faktiskt, även om det är svårt att bevisa 
det, att om fotbollen skulle bli bättre så skulle hu-
liganismen minska. Det är ett slags allmänt kris-
symptom. Det är på intet sätt det enda skälet men i 
brist på annat, i brist på bra spel att titta på, så blir 
det annat. Jag tror att om du höjer nivån på spelet 
och får en professionalisering av klubbarna, fler an-
ställda som både kan jobba med att öka intäkterna 
men också med att förankra klubbarna i samhället, 
dra in sponsorpengar och sköta om supportrarna, 
så kommer det här att minska automatiskt. Allt du 
gör som innebär att klubbarna blir fattigare kom-
mer inte på något sätt minska huliganismen, utan 
snarare förvärra situationen.

Andersson menar, medveten om dess spekulativa 
karaktär, att oviljan att kommersialisera fotbollen 
i Sverige kan sökas på mentalitetsnivå. Det verkar 
vara frågan om en svagare nationalism i Sverige 
än Norge och Danmark. Att vara internationalist, 
skriver Orfar Lövgren i den klassiska studien ”För-
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svenskningen av Sverige”, har alltid varit eftersträ-
vansvärt och kommit att tillhöra svenskheten. Att 
heja på FC Barcelona eller Manchester United ses 
som upplyst och sofistikerat:

”Överhuvudtaget dyrkar vi gärna andra länders lokala 
miljöer, så även andra fotbollskulturer som ofta, märk-
ligt nog, hyllas utan några moraliska perspektiv läggs 
på hur verksamheten där bedrivs. Effekten har blivit att 
globaliseringen utan några egentliga debatter får slå 
sönder både stora delar av den svenska industrin och den 
svenska lagsporten på klubbnivå. Visst har Sverige upp-
skattat sina idrottsliga framgångar men politiskt har 
inte mycket gjorts för att värna om de stora lagsporter 
som i andra länder tillmäts sådan vikt för att skapa olika 
slags lokala och regionala gemenskaper. Att ingen egent-
lig debatt följt talangdräneringen är anmärkningsvärt. 
Vad skulle hända om alla de skickligaste läkarna eller 
kulturarbetarna hela tiden försvann och enbart verkade 
i andra, och ofta, mindre länder?” (Andersson 2011:427). 

Vid mitt möte med Andersson uttrycker han något 
som bäst kan beskrivas som en stor frustration över 
att vi inte vårdar vår egen liga och den gamla och 
fina historia som allsvenskan besitter och samtidigt 
hyllar en fotboll som i mångt och mycket är ekono-
miskt dopad. Andersson upplever att den svenska 
moralen endast verkar gälla svensk fotboll och att 
när det kommer till utländsk fotboll så köper vi hela 
paketet utan att blinka:

– Människor är mer fotbollsintresserade än någon-
sin men ingen ifrågasätter FC Barcelona. Alla sitter 
och ser de här matcherna och vill ha mer och mer, 
samtidigt som vi inte vårdar vår egen liga. Det är 
som att bara äta på McDonalds hela tiden eller bara 
äta spansk och italiensk mat och inte kunna tänka 
sig att äta köttbullar överhuvudtaget. Det är nästan 
en mentalitetsgrej, att vi är så globaliserade att vi på 
något sätt har svårt att värna om något som är vårt 
eget. Jag tycker att i en intressant värld så ska ju alla 
bidra med sitt men vad bidrar vi med om vi bara sit-
ter och tittar på FC Barcelona?  

Andersson tycker det är märkligt att vi hyllar den 
spanska fotbollen samtidigt som vi klankar ner på 
vår egen. Det finns en anledning till att spansk fot-
boll har ett sådant försprång gentemot den svenska:

– Jag läste, jag vet inte om det stämde, att spanska li-
gan hade 13 miljarder i skatteskulder. Hur kommer 
man göra med det? Jo, man kommer bara att dra 
ett streck över det. Och i Sverige blir det en kanon-
debatt för kaffepengar. Och Spanien bara stryker. 
Vad hade vi haft för motsvarande debatt i Sverige? 
Fotbollsklubbarna har 13 miljarder i skatteskulder. 
De har struntat i att betala in 13 miljarder i skatt. 
Reinfeldt säger att det här drar vi ett streck över för 
det här är viktigt för landet. Så gör man i Spanien. 
Sen sitter vi och beundrar det och tycker det är fan-
tastiskt. Vi känner inte till bakgrunden. Och då ska 
man veta att de gjorde precis samma sak i Spanien 
på 90-talets början. De hade likadana skatteskulder. 
Drog bara ett streck över det. Och det är ett skäl till 
att FC Barcelona och Real Madrid är så bra idag.

Samtidigt menar Andersson att skattepolitiken 
återspeglar ett lands välfärdsambitioner och ju hög-
re välfärdsambitioner du har i ett samhälle desto 
svårare är det att göra den typen av regleringar. 
Ju mer ojämnlikt och ojämnställt ett samhälle är 
desto lättare är det att bedriva bra fotboll, för då 
behöver du knappt ha några skatter alls. Nu är det 
inte den vägen Sverige ska gå, men den ekonomiska 
debatten i svensk fotboll skulle kunna nyanseras en 
aning. Det finns ett område där Sverige har legat i 
framkant inom europeisk fotboll och det är införan-
det av en elitlicens. Andersson skriver:

”Fastän svenska klubbar inte rört sig med stora summor 
pengar jämfört med flertalet andra länder har vi som 
regel varit noggrannare med att klubbarna oklanderligt 
skött ekonomin. Till detta ska läggas ovanligt nitiska loka-
la skattemyndigheter som gjort sitt för att punktmarkera 
klubbarnas ekonomiska göromål. I många andra länder 
har en helt annan lössläppthet kännetecknat utveckling-
en. Allvaret märks av att Manchester United helt nyligen 
uppgavs ha lån på uppemot sex miljarder kronor. Och FC 
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Barcelona har precis lånat närmare 1.5 miljarder kronor 
för att kunna betala sina spelarlöner! Jämför detta med de 
moraldebatter som under senare år kretsat runt svenska 
klubbar när dessa hamnar i tämligen oansenliga ekono-
miska svårigheter” (Andersson 2011:426).

Som Andersson påtalar är denna svenska skötsam-
het i ekonomiska frågor en sympatisk mentalitet 
men det har knappast underlättat framväxten av en 
slagstark lagsport på klubbnivå. Det är inte så kon-
stigt att de svenska klubbarna har svårt att konkur-
rera på en europeisk marknad där länder ser mellan 
fingrarna på miljardskulder till staten. Det är natur-
ligtvis ingenting att se upp till men Andersson me-
nar att vi borde vara stoltare över våra egna klubbar 
och deras fina historier. Klubbar som är välskötta i 
en europeisk kontext och som är föremål för ständi-
ga diskussioner både hemma och på arbetet. Många 
svenska klubbar är äldre än många europeiska stor-
klubbar och derbyt mellan AIK och Djurgården är 
bland annat ett av världens mest spelade. 

Att det behövs mer pengar, genom en ökad kom-
mersialism är känslig mark för många supportrar. 
Andersson säger:

– Jag tror man överskattar motsättningen mel-
lan supporterkultur och konsumtion. I mångt och 
mycket går de hand i hand. Jag vet att det finns en 
norsk avhandling om det där, Arve Hjelseth, som 
har skrivit om norska supportrar, menar att de har 
egentligen ingenting emot kommersialisering i sig 
så länge det sker på rätt sätt. Ingenting ska störa 
själva matchen. Det är till exempel helt förkastligt 
med reklambudskap i matchen. Reklam på tröjorna 
kan man diskutera. Det bör tonas ned, men att man 
står och dricker öl och äter på restaurang och har 
souvenirer på sig, det tycker alla bara är bra. Det är 
där debatten måste vara. Vad är okej kommersia-
lism och vad är inte okej. 

Med det sagt, måste vi värna det som vi i Sverige har 
som håller hög europeisk klass:

– Fotbollspubliken! Finessen med den, det som är 
spektakulärt med den är att när den är som bäst så 

är den en producent och i Sverige är den ju ganska 
ofta större än spelet. I andra sporter, som i USA, är 
publiken konsumenter. De bidrar inte med någon-
ting på det sättet. Det är en extrem skillnad. Jag tror 
man ska vara fruktansvärt försiktig att störa det här, 
det är väldigt svårt att bygga upp de här klackarna. 
Jag tror man i Sverige ska vara väldigt glada att man 
inte kan köpa klackar. De hade köpts för längesen. 
AIK:s klack hade köpts av FC Barcelona, Djurgårdens 
klack av Real Madrid. Det starkaste vi har i Sverige 
är faktiskt publiken.

Andersson tycker att allsvenskan är en anrik kultu-
rell institution som förtjänar mycket mer än den 
kan erbjuda idag:

– Jag tycker rent prestigemässigt, det här är värl-
dens största globala spektakel, och det är banne mig 
minst lika viktigt som att ha en bra stadsteater, en 
bra konsthall, bra shopping eller bra nöjesliv. Det 
här engagerar fruktansvärt många. Stockholm har 
med sina tre unika klubbar och olika geografier en 
otrolig vardagsberättelse som man kan leva på. Fot-
bollen är inte en del av Stockholms identitet men 
den borde vara det för det är en av de bättre berät-
telserna vi har på folklig nivå. 

Det finns ändå anledning att vara positiv för fram-
tiden. Nya arenor, nu även i Stockholm och fram-
gångar i Europaspelet inger förhoppningar.

”
”

Jag tror man i Sverige  
ska vara väldigt glada att man inte  

kan köpa klackar. De hade köpts  
för längesen. AIK:s klack hade köpts av 

FC Barcelona, Djurgårdens klack av Real 
Madrid. Det starkaste vi har i Sverige  

är faktiskt publiken.



D j u r g å r d e n  S t o ck h o l m  –  I d r o t t  o ch  s a m h ä l l s n y t t a  i  f ö r e n i n g18

• Som Djurgårdens VD Johan Ahlborg redogjorde 
för inledningsvis måste Djurgården hitta nya intäk-
ter för att kunna finansiera sin verksamhet. Genom 
CSR-arbete kan man i nya kombinationer driva pro-
jekt tillsammans med offentliga och privata aktö-
rer. På så sätt erhåller man ett större samhälleligt 
erkännande för den verksamhet man bedriver – nå-
got som enligt Lars Behrenz, docent i nationaleko-
nomi vid Linnéuniversitetet, är en nödvändighet 
för klubbarnas existens i framtiden. Behrenz har 
undersökt idrottens ekonomi i antologin ”Är idrott 
nyttigt?” och han konstaterar att svenska fotbolls-
klubbar, på både herr- och damsidan, oavsett nivå, 
har svårt att generera inkomster till de utgifter man 
tycker sig behöva. Utgifter som samhället inte ver-
kar vara berett att finansiera. Behrenz konstaterar 
att en alternativ tolkning är att fotbollen är dålig på 
att få in inkomster för sin verksamhet. En verksam-
het som det finns ett konstaterat stort intresse för. 
Men kanske mest av allt, menar Behrenz, finns det 
många viktiga indirekta effekter av idrotten som är 
svårare att identifiera och sätta siffror på och därför 
svårare att få inkomster för. Han skriver:

”Om det finns en samhällsnytta med till exempel fotboll 
så finns det anledning till att fundera över varför detta 
inte syns i den ekonomiska klubbredovisningen. En tanke 
här är att huvuddelen av de indirekta effekterna av fot-
boll, som till exempel hälsoeffekter, demokratisk fostran 
och integration, inte tas upp till diskussion i termer av 
hur man ska prioritera och finansiera verksamheten. 
Det finns anledning att se mycket allvarligt på läget och 
komma med förslag på hur man mer noggrant kan ana-
lysera vilka samhällsnyttiga insatser som fotbollen, och 
andra idrotter, står för och hur dessa verksamheter ska 
finansieras” (Behrenz 2012:254). 

I en stor enkätundersökning mättes ett samhälls-
ekonomiskt värde upp för ideella arbetsinsatser 
inom idrotten. Människors betalningsvilja för 
idrott mättes genom att fråga vad de är beredda att 
erbjuda i form av ideellt arbetad tid för olika idrotts-
typer. Resultaten pekar på stora samhällsekonomis-
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ka värden av idrott. Inom ungdomsidrotten angav 
respondenterna i medeltal att man är villig att läg-
ga ungefär två timmar i veckan för att hjälpa klub-
barna. Det ger höga samhällsekonomiska värden på 
mellan 400 miljoner och 2 miljarder beroende på 
län och idrottstyp. Glädjande nog visar det på ett 
mycket starkt samhälleligt stöd för ungdomsidrot-
ten bland allmänheten. Behrenz sammanfattar:

”En jämförelse med resultaten av fotbollsklubbars eko-
nomi visar att individernas värdering av samhällsnyttan 
av idrotten via uppgiven ideell arbetsinsats är mer posi-
tiv än klubbarnas ekonomiska utfall. Detta kan ses som 
en indikation på att det finns indirekta effekter av idrott 
som klubbarna inte lyckas transformera till finansiella 
intäkter” (Behrenz 2012:253-255).

Utöver alla betalda jobb i sektorn deltar hundratu-
sentals medborgare varje vecka i frivilliga insatser 
som ledare, tränare och funktionärer i övrigt. Vid 
en EU-konferens om social ekonomi konstaterades 
att hälften av allt frivilligarbete i Sverige görs inom 
idrott, motion och friluftsliv (IEC).

Jag stämmer möte med Lars Behrenz på hans arbets-
plats vid Linnéuniversitet i Växjö. Han tycker det är 
klokt av Djurgården att fördjupa sitt sociala engage-
mang, att det finns stora värden inom fotbollen och 
att många klubbar inte förstår vikten av att ha en 
bredare samhällsförankring. Behrenz hänvisar till 
enkäter som han gjort som visar att gemene man 
rankar både ungdomsidrott och motionsidrott före 
elitidrott. Därför måste man skaffa sig en strategi 
för att förankra sin verksamhet även hos dessa män-
niskor:

– Jag tror det finns värden som är stora. Man hål-
ler på med fotboll men man måste få acceptans av 
resten av samhället. Man måste fundera lite vidare 
än bara fotboll och det är man kanske lite dålig på. 
Göra saker som folk tycker är bra och fundera kring 
hur man kan bli populära hos den vanliga stockhol-
maren. Vad kan man göra så att man blir förknippa-
de med positiva saker hos gemene man. Vilka starka 

band finns det och hur kan man utveckla dem utan 
att rasera dem. Det är många faktorer man får fun-
dera kring men kärnan i verksamheten är så klart 
det viktigaste men man måste nog bredda det här.

Behrenz menar att föreningar kan spela en viktig 
roll i utförandeledet och att man kan tänka sig att 
kommuner, för att ta ett exempel, lägger ut vissa 
delar av verksamheten på ”entreprenad”:

– Jag tror det viktigaste att fundera på är vad man 
har för produkt att sälja och det finns ju massor 
av saker, som till exempel kommuner har på sina 
uppdrag som idrotten skulle vara alldeles utmärkt 
för. Till exempel integrationsprojekt tror jag är en 
sådan sak som speciellt fotbollen är väldigt bra på. 
Där är ju alla grupper med. Vilka idéer kan man få 
erkännande för. Jag tror man måste förstå att de 
största värdena som övriga samhället ser är att så 
många som möjligt är med så länge som möjligt.

Behrenz tar upp ett exempel från USA där företag 
sponsrar ungdomsidrotten i mycket större utsträck-
ning än i Sverige. Där har det blivit ett sätt att visa 
att man tar ansvar. En av anledningarna till att det 
har varit svårt för klubbarna att attrahera sponso-
rer handlar om att företagen har svårt att välja vilka 
man ska sponsra.  Han redogör för ett exempel ifrån 
sin hemstad Växjö där klubbarna fick ansöka om 
sponsorpengar genom att visa på varför just deras 
verksamhet förtjänade sponsorstöd:

– Det finns ett sätt att komma undan den här pro-
blematiken att alla ska ha. Det finns några företag 
som har gjort det. Bland annat en Växjöklubb som 
fick rätt mycket pengar från ett företag. Då hade de 
annonserat ut att för alla klubbar som vill ansöka så 
fick man berätta om vad man gjorde, om sin policy 
för ungdomsverksamhet och hur man bedrev verk-
samheten. På basis av de berättelserna valde man ut 
några stycken. Det var ju ett sätt att komma undan 
att alla ska ha. Genom att säga att alla hade chan-
sen, men de som driver verksamheten på det sätt 
som vi känner är bäst, de har fått pengarna.
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Oavsett hur det i praktiken går till när sponsor-
pengar fördelas så kan vi nog förvänta oss att det 
kommer att ställas mer prestationsbaserade krav i 
framtiden. Det är inte en alltför vild gissning att vi 
kommer att se fler partnerskap, framför ren spons-
ring och som bygger på samarbete och ett ökat en-
gagemang i viktiga frågor. Sponsringen håller på 
att förändras och blir allt mer ”seriös” och liknar 
andra investeringar. Sponsring ses numera som ett 
affärsavtal snarare än ett sponsringsavtal. Generellt 
är idrottssponsring ett medel för sponsorerna att 
åstadkomma ett värde, där typen av värde som söks 
beror på den aktuella sponsorn. Företagen är myck-
et måna om sitt anseende eftersom det är organi-
sationens huvudsakliga tillgång och studier visar 
att företag oftare säger nej på grund av sekundära 
ryktesmässiga risker framför primära finansiella. 
För att ge ett exempel är ryktet att det förekom-
mer doping nästan allvarligare än ett konstaterat 
dopingfall. Det kan handla om socialt konstruerade 
risker där det kanske inte ens har hänt något (FOU 
2009:3). Uppfattningen att huliganism är ett ut-
brett problem i svensk fotboll avskräcker trots att 
det aldrig har varit säkrare att gå på svensk fotboll. 
Siffror från Svensk Elitfotboll visar att 99% känner 

sig trygga på fotbollsmatcher i Sverige. Samtidigt 
är det sportens oförutsägbarhet, känslor och spän-
ning som är idrottens starkaste värde och lockbete. 
Den här balansgången är inte alltid helt enkel att 
hantera. Fyrberg och Söderman konstaterar att mo-
tiven för att sponsra skiljer sig åt och att bristen på 
förmåga att föreställa sig den andra partens förvänt-
ningar har en hämmande effekt på rekrytering av 
sponsorer. Fyrberg och Söderman skriver:

”Betydelsen av att förstå den egna organisationen och 
verksamheten ser ut att bli allt viktigare då sponsorer har 
många, ibland skilda, anledningar och förväntningar på 
sitt samarbete med idrotten. Därför är det avgörande för 
idrotten att i första hand formulera sin framtida utveck-
ling och därefter samarbeta med andra aktörer som kan 
stötta idrotten på dess väg framåt” (FOU 2009:3).

Djurgårdens CSR-arbete är definitivt en sådan stra-
tegi som Behrenz med flera anser nödvändig för att 
skapa den så viktiga samhällsförankringen. Genom 
att till exempel bjuda in ungdomar med olika bak-
grund, killar som tjejer, till ett aktivitetscenter och 
yngre och äldre människor till motionsaktiviteter i 
och runt stadion får man en starkare samhällsför-
ankring. Kan man dessutom kombinera detta med 
att bjuda in till föreläsningar och seminarier samt 
producera kunskapsbaserade texter, så ökar både 
trovärdighet och inflytande samtidigt som man blir 
en politisk aktör att lyssna på. Det här är ett initiativ 
som skapar en större trygghet för samarbetspartners 
till Djurgården vilket kan avhjälpa eventuella ryktes-
mässiga risker som annars skulle ha fått en potenti-
ell samarbetspartner att välja bort samarbete. 

Vi argumenterar för att idrotten är en speciellt 
lämplig samarbetspartner för privat och offentlig 
sektor. Den globala industri som sportsektorn ut-
gör är en av de mest drivande branscherna när det 
gäller att skapa globala kulturmönster, produkter, 
tjänster och organisationsformer. Sporten utgör ett 
dominerande socialt fenomen och påverkar indi-
videns socialisation, dennes värderingar, attityder 
och aktiviteter. Inom kultursektorn och inom det 
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vi kan se som upplevelse- och besöksnäringarna är 
sportsektorn den dominerande drivkraften. Sport- 
och idrottssektorn beräknas i de flesta analyser till 
cirka 60-65 miljarder kronor per år. Idrottsekono-
miskt centrum i Lund (IEC) har visat att den domi-
nerande andelen av alla turistbesök, över 50%, av 
alla evenemang etc. utgörs av sportaktiviteter, sum-
man av det vi utför själva och där vi är publik på 
arenor eller via TV, internet och övriga massmedia. 
Den största turismsektorn är således sportturism in-
klusive naturbaserad sportturism. 

10-15 olika branscher är involverade i sportevene-
manget, de har sektoriell samverkan. Ett begrepp 
för detta fenomen är att flera olika sektorer och or-
ganisationer får ett samband som uppstår i fotbolls-
evenemanget – man säger att vi har ett intersek-
tionellt samband. Detta breda fenomen gäller inte 
enbart ekonomi, utan flera andra samhällsfenomen 
(sociala processer, rättsväsende, miljöaspekter med 
mera). Hittillsvarande kunskapsutveckling i idrott 
och sport har präglats av ett ensidigt perspektiv där 
själva idrottandet, de aktiva, deras tränande och 
kroppar, deras ledare och idrottsfältets inre teknik 
har fokuserats. Genom att omgivande system inte 
beaktats har inte deras resurser och ekonomi kun-

nat belysas på ett rimligt sätt. Idrott och sport har 
kommit att underskattats i samhällsanalysen. 

Det breda massmedieutrymmet som tilldelas idrott 
och sport har inte motsvarats av samma stora 
utrymme i andra samhällssektorer. Genom att 
flera samhällssektorer, branscher och samhällsni-
våer bringas till insikt och förståelse om att sport/
idrottsbranschen är en snabbt växande sektor kan 
nya strategier skapas för sport. Sport och idrott är 
en är en organisk del i upplevelse- och besöksnä-
ringarna. Den ger innehåll, mening och drivning 
åt upplevelser och besök och därmed viktigt inne-
håll åt den väldiga fria tid/fritid som individerna 
har. Den stimulerar till folkets utövande av fysisk 
idrottsefterliknande lek, idrott, sport och motion 
och den skapar sociala mönster och samverkan som 
anses gynnsam för demokrati och gynnsamma vär-
deringar inom jämlikhet, jämställdhet, integration 
och miljö etc.

Lokala och kommunala projekt har syftet att skapa 
dynamiska sportkommuner och bland annat IEC 
har förespråkat att sådana projekt ska kopplas till 
triple helix- liknande nätverk (det vill säga forsk-
ning, företag, offentlig främst kommunal sektor 
(politik) och idrottsrörelsen i samverkan) kombine-
rad med medborgare, aktiva och publik. Men också 
mer närliggande samhällssektorer som hälso- och 
sjukvård, social- och omvårdnadssektorn, skola, be-
söksnäring och enligt vår argumentation här också 
med näringslivets olika kluster som har kompetens 
av betydelse för sportsektorns utveckling. Genom  
gemensamma visioner och samordnade insatser 
kan man få till en ökad innovationsförmåga och 
större avkastning på insatserna (Tillväxtverket).

I takt med att Djurgårdens CSR-projekt växer till 
att vara ett av Sveriges mest omfattande med flera 
spännande nyheter på gång ser Djurgården gärna 
att andra aktörer deltar och skapar helt nya kom-
binationer i samförstånd. På så sätt skapas nya 
nätvek. Man redovisar framgångar men även utma-
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ningar och förbättringsområden. För att förstärka 
resurserna i den lokala idrotten och för att kunna 
skapa utvecklingsarbete inom events, tjänster och 
produkter behöver vi främja de lokala faktorer som 
kan driva processerna mot högre innovationsni-
våer. Nya kombinationer skapas när drivande aktö-
rer samverkar med makthavande institutioner och 
olika kunskapscentrum. En idé är att CSR-arbete 
möjliggör för sådana kombinationer genom att or-
ganisationer blir mer transparenta och öppnar upp 
sig mot samhällets övriga aktörer.

I ett specialnummer av Svensk Idrottsforskning från 
2009 med fokus på den omfattande idrottsforskning 
som bedrivs vid Malmö högskola beskriver Thomas 
Persson och Gun Normark CSR-utvecklingen inom 
idrotten. Det är ingen hemlighet att den uppmärk-
samhet en organisation kan generera genom CSR-
arbete potentiellt kan omsättas i ekonomisk vin-
ning för den egna organisationen. Samtidigt har en 
gradvis förändring av välfärdsstaten lett till ett ökat 
behov och intresse för social verksamhet inom det 
civila samhället. Där stat och kommun drar ner på 
sina åtaganden tar självhjälpsgrupper, frivillig-, kli-
ent- och anhörigorganisationer, föräldrakooperativ, 
och privata företag över i allt högre utsträckning. 
Artikelförfattarna konstaterar :

”Oavsett vad anledningen eller incitamenten är så finns 
det ett behov av nya lösningar och nya aktörer för att 
möta denna nya sociala policyagenda där hälsa och  
social integration står högt i kurs”. 

Vidare menar författarna att föreningslivet enligt 
nordisk modell och mer specifikt idrottsrörelsen är 
en särskilt stark aktör och naturlig partner oavsett 
om det är statliga/regionala/kommunala institutio-
ner eller den privata sektorn som är samarbetspart-
nern. Detta eftersom det i idrotten finns inneboen-
de värden som främjar rörelse och välbefinnande, 
gemenskap, laganda, fairplay och integration mel-
lan ungdomar med olika social och etnisk bakgrund 
(Persson & Normark 2009). 

Samtidigt som staten och kommunen blir allt 
mer beroende av det civila samhällets aktörer, där 
idrottsrörelsen är den klart största aktören, följer 
också med det ett stort ansvar att leva upp till de po-
sitiva värden som jag nyss redogjort för. Att utveck-
la en CSR-strategi blir ett sätt att hantera de ökade 
kraven på till exempel social integration och folk-
hälsa samtidigt som det kan förstås som ett nytt sätt 
att bygga relationer och stärka varumärket i takt 
med att de traditionella marknadsföringskanalerna 
förlorar i genomslagskraft. Persson och Normark 
menar att man kan tyda professionella fotbolls-
klubbars CSR-arbete som antingen ett traditionellt 
marknadsföringsverktyg, ett altruistiskt åtagande 
eller en kombination av de båda. Oavsett vad, kan 
CSR-engagemanget ”ses som en källa till goodwill 
och socialt kapital bland och i förhållande till både 
direkt/starka och indirekt/svaga intressenter, det 
vill säga de delar av sociala nätverk, normer och till-
tro som möjliggör bättre och effektivare samarbete 
mot gemensamma mål. Detta oavsett om dessa mål 
är ekonomiska, altruistiska eller själviska. CSR är 
och kommer bli en allt viktigare ingrediens i idrot-
tens värld” (Persson & Normark 2009). 

Flera engelskspråkiga akademiska tidsskrifter har 
behandlat CSR inom idrott och framförallt inom fot-
bollen. Nedan kommer en sammanfattande genom-
gång av dessa bidrag. Sport har potential att utgöra 
en utmärkt plattform för CSR-arbete. Trenden är att 
företag blir allt mer intresserade av att ta ett större 
socialt ansvar och nu finns en möjlighet att kapita-
lisera på äktenskapet mellan sportens utbredda att-
raktionskraft och företagssektorns ekonomiska re-
surser. CSR genom sport erbjuder en möjlighet för 
företagen att ge något tillbaka till samhället. Forsk-
ning visar att företag som har ett fungerande CSR- 
arbete presterar lika bra eller bättre än företag som 
inte engagerar sig i CSR-arbete (Smith & Westerbeek 
2007). Sportorganisationer har många likheter med 
företag i sin organisationsform och uppbyggnad 
och båda har förväntningar på sig från samhällets 
sida och möjligheter att generera sociala mervär-
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Vinster för klubbarna:

*  Bygga lokala relationer och potential att  
 attrahera nya sponsorer och samarbets- 
 partners samt attrahera investeringskapital

*  Få bättre insikt i företagsverksamhet och  
 expertis

*  Öka supporterbasen och på så sätt öka  
 intäkterna

*  Bygga varumärke och rykte

*  Få ett större erkännande som samhällsaktör

Vinster för företag

*  Skapa positiva associationer med företagets  
 image och rykte genom en lokal förankring  
 och närvaro

*  Nå nya marknader

*  Erbjuda givande volontärinsatser för  
 personalen

*  Öka motivationen bland personalen

Vinster för offentliga sektorn

*  Förmedla budskap och kampanjer mer  
 effektivt

*  Nå en publik som tidigare varit svår att nå

*  Arbeta med positiva förebilder

*  Bygga relationer med den privata sektorn

*  Förstärka den lokala profilen

* Uppmuntra ansvarsfulla företag och positiva  
 initiativ

den till samhället. Däremot är sporten till sin natur 
redan djupt integrerad i samhället och är därför sär-
skilt väl lämpad som utförare av social verksamhet. 
Några unika kännetecken för sport som gör den väl 
lämpad för CSR-arbete är:

1. Sportens popularitet och globala spridning  
 innebär att sport-CSR får massmedial upp- 
 märksamhet och kommunikativa fördelar

2. Sport-CSR lockar barn och ungdomar. Barn och  
 ungdomar är mer lockade av att engagera sig  
 i ett CSR-projekt om det är kopplat till sport

3. Sport-CSR kan användas för att skapa positiva  
 hälsoeffekter genom program och initiativ som  
 kretsar kring fysisk aktivitet

4. Sport-CSR uppmuntrar medverkan i grupp och  
 stimulerar således social interaktion

5. Sport-CSR kan öka den kulturella förståelsen  
 och integrationen

6. Sport kan användas för att öka medvetenheten  
 om miljö- och hållbar utveckling

7. Deltagande i sport kan leda till omedelbar belö- 
 ning och bekräftelse (Smith & Westerbeek 2007).

Genom sport-CSR kan de enskilda klubbarna, före-
tagen och den offentliga sektorn göra stora vinster. 
Många företag arbetar med CSR och gör bra saker 
i samhället men konsumenter är ofta skeptiskt in-
ställda till företagets egen information. Idrottsför-
eningar innehar ofta en lokal förankring och är ofta 
uppskattade hos gemene man eller har stor poten-
tial att bli det.

På nästa sida finns en engelsk sammanfattning i  
tabellform av motiv och förväntningar i CSR-arbe-
tet.
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Motives and 
objectives of 
CSR derived from 
meta-analyses of 
empirical research

*Improve image, 
reputation, brand, 
value
* Risk management
* Resource ef-
ficiency
*Access to financial 
capital
*Improve em-
ployee motivation, 
attractiveness as 
employer
* Innovation, “new 
ways of thinking”
*Access to new 
markets

* Counter political, 
legislative, and 
regulatory pressure

* Build trust and 
legitimization
* Relationship buil-
ding/maintenance 
with stakeholders 
and partners

* Pass on organi-
zational values and 
culture

X

Motives and 
objectives of CSR 
in professional 
European football 
clubs

* Improve fan base, 
diversity fan base, 
loyalty of existing 
fans
* Marketing chan-
nel to reach target 
groups
* Improve image
* Scout and pro-
mote talents

* Increase local/
regional influence, 
take on responsi-
bility
* Influence im-
portant decision 
makers

* Regional integra-
tion (to “balance 
off” regional sup-
port)
* Be part of change 
and development 
processes, be part-
ner of society
* Programs to fight 
youth crime
* React on social 
demands

* Role model
* Goodwill, willing-
ness to “give back”
* Promote values 
of social support, 
promote positive 
thinking and opp-
ortunities
* Help to break 
taboos, ambas-
sador for anti-
drug, antiviolence 
campaigns
* Promote organi-
zational responsi-
bility
* Demonstrate that 
football business is 
not “removed” from 
society

* Improve public 
health, activate 
people´s imagina-
tion and minds

Motives and 
objectives of 
football-related 
CSR engagement 
in main partners of 
clubs

* Channel to reach 
public, especially 
youth
* Improve image, 
transfer positive 
image from club 
to firm
* Improve reputa-
tion
* Become more 
attractive for new 
partnerships
* Promotional ef-
fects
* Positive impact 
on sales
* Employee motiva-
tion, recruitment

* Legislation and 
regulation motivate 
CSR engagement, 
circumvent restric-
tion on sponsoring

* Improve credibility
* Satisfy stakehol-
ders
*Support regional 
sports (infra) struc-
ture and talents

* Goodwill
* Responsibilities 
to promote values 
among youth and 
talents
* Demonstrate 
individual social 
responsibilities/ 
individual role in 
society to youth
* Change attitudes 
among pupils in 
terms of physical 
activity, nutrition, 
violence

* Sports and clubs 
as carriers of posi-
tive emotions
* Sport as symbol 
of success, ambas-
sador of perfor-
mance attitude
* Sport as part of 
healthy attitude
* Working in part-
nership
* Measure and 
report success of 
social initiatives 
and projects invol-
ved in

 Economic Political Integrative Ethical Emotional 
 (Finance) (Power) (Legitimization) (Values) (+ Others)

Breitbarth Hovemann, Walzel 2011.
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Det ekonomiska perspektivet

* Behålla existerande fan- bas samt bredda  
 denna

* Etablera konstruktivt och omfattande  
 samarbete med aktörer utanför sporten 

*  Förbättra image/rykte 

Det integrativa – politiska perspektivet

*  Närma sig och influera beslutstagare i politik  
 och samhälle

*  Aktivt bidra till avsedd social förändring i  
 den aktuella regionen

*  Bidra till infrastruktur- satsningar

Det etiska – emotionella perspektivet

*  Förespråka sport/fysisk aktivitet som en del av  
 ett hälsosamt liv/ en naturlig del av vardagen

*  Demonstrera den sociala inbäddningen i klub- 
 bens verksamheter. Elit, bredd samt andra  
 populära sporter och verksamheter

*  Agera som en förebild i verksamhetens  
 alla delar

Enligt litteratur på området är de två främsta förde-
larna med sport-CSR att dessa initiativ kan nå ut till 
grupper och områden som marginaliserats i de tra-
ditionella arbetsmetoderna samt dess kapacitet att 
skapa nya partnersamarbeten mellan institutioner 
som normalt inte samarbetar med varandra. Djur-
gården har enligt en undersökning av Demoskop på 
uppdrag av ”Sport och Affärer” Sveriges starkaste 
varumärke inom idrotten så klubben är redan idag 
väl förankrad i samhället. Nästa steg blir därför att 
klubben arbetar aktivt med att bli ännu mer asso-

cierad med de positiva bidrag som den här samman-
ställningen syftar till att beskriva. 

Sporten står idag för över två tredjedelar av all spons-
ring. Sport framkallar starka känslor, passion och 
identifikation hos många människor, något som 
företag inte kan aspirera på i samma utsträckning. 
Sportens distributiva spridning och inbäddning i 
samhället gör sport till ett verktyg för socialt arbete 
och engagemang, samtidigt som miljöer skapas där 
det sociala kapitalet stärks. Genom sporten kan före- 
tag bidra med välbehövliga resurser och på så sätt 
ta ett socialt ansvar. Det i en kontext där företagen 
blir allt mer måna om att uppfattas av samhället 
som ansvarstagande aktörer. Vissa forskare menar 
att det ofta kan vara effektivare att kommunicera 
CSR, framför typiska marknadsföringskampanjer 
och andra typer av påverkan. Sponsring upplevs 
som mindre aggressivt och möter mindre konsu-
mentmotstånd och skepticism. CSR-engagemanget 
har delvis gått från att vara välgörenhetsbaserat 
till att i högre grad integreras i verksamheten. Man 
fungerar alltmer som en samarbetspartner. De nya 
initiativ som i samverkan skapas innebär en möjlig- 
het för Djurgården och svensk fotboll att skaffa sig 
nya typer av konkurrensfördelar. Genom sitt CSR-en-
gagemang kan man skapa mervärden och positiva  
associationer till klubben – något som även kom-
mer att löna sig ekonomiskt framöver. 



D j u r g å r d e n  S t o ck h o l m  –  I d r o t t  o ch  s a m h ä l l s n y t t a  i  f ö r e n i n g26

Djurgårdsandan är samlingsnamnet på Djurgården 
Fotbolls sociala verksamheter (CSR – Corporate So-
cial Responsibilty) som verkar för en positiv suppor-
terkultur och bejakar föreningens värdegrunder.

Våld, skadegörelse och andra kriminella handlingar 
är ett samhällsproblem som även drabbar fotbollen. 
Därför måste fotbollsklubbarna ta ett större sam-
hällsansvar. Syftet med Djurgårdsandans verksam-
heter är att motverka kriminalitet, destruktivitet, 
droger och mobbing samtidigt som klubben verkar 
för en positiv supporterkultur och en meningsfull 
fritid. Djurgårdsandan arbetar inom tre områden: 
Ett aktivt samhällsengagemang, värdegrundsarbe-
te, och arbetet för en positiv supporterkultur. Där 
relationer är centralt för varje verksamhet.

Djurgårdsandan instiftades 2006 av Erling Perssons 
familjestiftelse, af Jochnick Foundation och Djur-
gården Fotboll efter ett initiativ från Patrik Asplund 
tillsammans med Anders Carlberg och dåvarande 
styrelsen i DIF Fotboll. Sedan dess har Djurgårdsan-
dan utvecklat en rad olika projekt med inriktning 
på värdegrunder, positiv supporterkultur och inte-
grationsarbete. Ofta har det skett i samarbete med 
bland annat Friends Idrott, Mentor Sverige, Riksi-
drottsförbundet, Fryshuset, Järvalyftet, Stockholm 
Stad, stadsdelarna Spånga/Tensta, Rinkeby/Kista 
Botkyrka kommun och inte minst i samarbete med 
Djurgårdens sponsorer. 

I ett framträdande projekt har klubben arbetat för 
att motverka våld runt Djurgårdens IF och match-
erna. Under projektnamnet Alternativa avstäng-
ningar har man bedrivit ett framgångsrikt program 
för unga supportrar. Även Djurgårdsandan aktivi-
teter runt matcherna har bidragit till att förebygga 
incidenter och skapa en tryggare och trivsammare 
miljö runt arenan. 

Det mest kända projektet inom Djurgårdsandan är 
Drive In-Fotbollen som bedrivs av Djurgårdsandan 

på fem platser i Alby/Botkyrka, Spånga/Tensta och 
Kista/Rinkeby. Den kan kortast beskrivas med två 
ord: organiserad spontanidrott. Under helgerna, 
fredag kväll till söndag kväll, öppnar Djurgården 
idrottshallar och fotbollsplaner på nämnda platser 
och välkomnar alla ungdomar som vill spela fotboll 
under ordnade former med lokala ledare, utbildade 
och avlönade av Djurgården, på plats. 

Rekryteringen av ungdomar till ledarutbildningar 
pågår kontinuerligt för att kunna tillgodose den 
stora efterfrågan på Drive In-ledare. I snitt deltar 
400 ungdomar i Drive In-Fotbollen varje vecka och 
målsättningen är att årligen utbilda 10-25 av dem 
till ledare. Rekryteringen är också en del av arbetet 
med att verka för integration och nätverksbyggande 
mellan olika områden liksom mellan innerstad och 
förort. Ett annat viktigt mål för Djurgårdsandan är 
att öka idrottandet bland ungdomar i tonåren och 
att få in dem i föreningslivet liksom att förebygga 
våld och skadegörelse i de områden där Djurgårds-
andan är aktiv med Drive In-Fotboll. Något som 
man dokumenterat gjort.

Drive In-projektet har uppmärksammats av flera 
styrande politiker på riksnivå och även av Riksi-
drottsförbundet som under två år bedrivit ett na-
tionellt Drive In-idrottsprojekt enligt Djurgårdsan-
dans struktur och konsulterat Djurgårdsandan för 
utveckling. Tack vare det finns idag Drive In-aktivi-
teterna på ett 20-tal platser i Sverige och når över  
25 000 deltagartillfällen per år. 

Djurgårdsandan arbetar även med föreningens cir-
ka 1 200 ungdomsspelare med familjer. Arbetet sker 
med Djurgårdsandans värdegrundsprogram och 
omfattar bland annat sommarkollo och ledarutbild-
ning tillsammans med Friends Idrott och Mentor 
Sverige. Bara i ungdomsfotbollen hade Djurgården 
under 2011 över 79 600 deltagartillfällen. 

Djurgården Fotboll och Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus i Huddinge och Solna bedriver sedan 10 år till-

Socialt engagemang  
genom Djurgårdsandan
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baka ett mycket uppskattat 
och värdefullt samarbete där 
spelarna bland annat besöker 
avdelningarna på respektive 
sjukhus två gånger per år. Bar-
nen och deras familjer får även 
möjlighet att gå på Djurgår-
dens matcher två gånger per 
säsong. Barnen bjuds också in 
till träffar på träningsanlägg-
ningen vid Kaknästornet och utvalda sjukhusmen-
torer turas om att ta ut de barn som har möjlighet 
att besöka Djurgårdens hemmamatcher.

89.4% av ”Djurgårdsfamiljen” anser att det är viktigt 
eller mycket viktigt att Djurgården bidrar till en posi- 
tiv samhällsutveckling genom Djurgårdsandans 
verksamheter. De senaste fem åren har klubben in-
vesterat över 20 miljoner kronor i Djurgårdsandan, 
som sedan 2009 är en permanent del av verksam-
heten med upp till 30 000 deltagartillfällen per år. 

Alternativa avstängningar är en form av vårdande 
verksamhetsprogram inom Djurgårdsandan. Pro-
grammet går ut på att hjälpa supportrar som av oli-
ka anledningar blivit avstängda från Djurgårdens 
matcher. De avstängda får möjligheten att skriva 
ett kontrakt med Djurgården och sedan arbeta för 
föreningen före, under och efter match. I nästa ske-
de tilldelas de en mentor att gå på matcherna med 
i slutet av programmet. Vårdnadshavare till ung-
domar under 18 år kontaktas för information och 
beskrivning av åtgärdsprogrammet. Det erbjuds 
främst till ungdomar under 21 år och alla medver-
kar helt på frivilliga grunder.

Till och med 2010 hade Djurgården haft 28 alter-
nativa avstängningar/kontrakt och 26 av dessa har 
varit lyckade. Därmed är alternativa avstängningar 
en av få arbetsmetoder i Europa som bevisligen fått 
unga ”fotbollsöverträdare” att ändra sitt beteende. 

Det är något som både fören-
ingen och individen tjänar på 
i slutänden. Syftet med värde-
grundsarbetet är att ungdoms-
spelare, ledare och föräldrar 
ska verka för en god värde-
grund samt goda ambassadö-
rer för idrotten, fotbollen och 
föreningen. Värdegrundsarbe-
tet som sker via utbildningar, 

aktiviteter, stipendier och samarbeten är en viktig 
del av klubbens verksamhet. Genom värdegrundsar-
betet arbetar Djurgården mot mobbing och våld 
samt för en god idrotts- och supporterkultur. Ung-
domarna utbildas i förebyggande syfte mot mobb-
ning och kränkningar. Under 2011 sjösattes ett nytt 
utbildningsprogram för unga spelare 6-12 år, samt 
en komplettterande utbildning för ungdomar 10-15 
år tillsammans med Friends Idrott. 

För de mindre finns initiativet Minikaminerna.  
Minikaminerna är en gratisklubb för de minsta Djur-
gårdarna. Den startades 2008 för att få Djurgårdens 
yngsta besökare att trivas ännu bättre på Stadion till-
sammans med sina föräldrar. Barnaktivitetsområdet 
inne på Stadion blev snabbt populärt och välbesökt i 
samband med Djurgårdens hemmamatcher.

Idag har klubben över 1 000 medlemmar och satsar 
på att bredda verksamheten under 2013. Förutom 
återkommande träffar med spelarna i A-laget in-
tensifieras samarbetet med organisationen Friends 
för att lära ut sunda värderingar och grunden för 
en positiv supporterkultur. När Djurgården Fotboll 
flyttar till Tele2 Arena 2013 kommer Minikaminer-
na att tilldelas en egen läktarsektion med nära an-
knytning till anpassade aktiviteter som egen flagg-
tillverkning och ansiktsmålning (Djurgårdsandan). 
Dessa koncept kan utvecklas ytterligare på den nya 
arenan.
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DHL 
– ett sponsorperspektiv

PETER HESSLIN
VD  
DHL Freight Sverige

SAMTALSPARTNER

Jag ser samhällsnyttan  
Djurgården gör. Folk frågar mig,  

varför just Djurgården?  
Jo, det ska jag berätta för dig.  

Det är det sociala ansvarstagandet,   
Djurgården Fotboll, skulle jag nästan 

 vilja säga, får vi på köpet. 

• Peter Hesslin är VD för DHL och vi diskuterar 
CSR-arbete och samarbetsstrategier mellan ideell/
offentlig/privat sektor. DHL har klivit in som en av 
Djurgårdens viktigaste samarbetspartners men det 
var inte föreningens elitverksamhet som lockade  
företaget, utan det omfattande sociala engage-
manget:

– Vi blev tillfrågade om vi ville bli huvudsponsor 
och ha DHL på matchstället och så vidare men det 
intresserade inte mig så mycket om jag ska vara är-
lig. Även om det är kul att kunna ta med kunder 
på matcher så är det Djurgårdens CSR-arbete som 
är den absoluta kärnfrågan för oss. Den resan vill vi 
vara med på. Samtidigt, ska vi vara med på den re-
san så får vi ju även gå in och sponsra Djurgårdens 
andra delar. Det hänger ihop. 

Hesslin redogör för ett antal stora globala initia-
tiv som DHL bedriver. Allt från katastrofhjälp och 
utbildningsinsatser i fattigare länder samt ett glo-
balt miljötänk, men i Djurgården såg DHL Sverige 
en chans att vara med och påverka i en mer lokal 
kontext. Genom initiativ som Jobbchansen (som 
du kan läsa mer om i nästa kapitel om Djurgårds-
andan Sportcenter) kan DHL erbjuda praktikplatser 
och även arbeten för ungdomar som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Personalavdelning-
en har redan anmält intresse för att hjälpa till med 
utbildning vad gäller hur man söker jobb, hur man 
skriver ett korrekt CV och hur man bär sig åt vid en 
arbetsintervju. Hesslin utvecklar:

– Vi är en stor arbetsgivare i Sverige och har man 
möjlighet att ge tillbaka något till det samhälle 
man verkar i, så tycker jag att man ska göra det. 
Här känner vi att DHL som företag kan göra väldigt 
mycket gott tillsammans med Djurgården. Extra 
spännande är att vi involverar personalen i det här 
och personalen tycker det här är jättebra. Man vill 
ju att det företag man jobbar för har schysta värde-
ringar och att man kan säga ”vet du vad, där jag job-
bar, där gör vi det här”. Vi ger inte bara pengar utan 
vi investerar tid och engagemang i det här. Det är 
kul tycker jag!

”
Jag tror också att det handlar om 
 att komma in, och kanske ”sälja”  

samhällsnyttan på något sätt.  
Det kan finnas en finansiell uppsida  

i att investera de här pengarna  
även för kommunen, och det kan  

behöva kommuniceras.

”
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Djurgårdsandan har fått klartecken att starta ett  
Djurgårdsandan Sportcenter i Torben Grutsalen 
under fondläktaren på Stockholms stadion. En  
varumärkesundersökning visar att Djurgården är 
förknippade med samhällsengagemang. Hela 95%  
av Djurgårdens intressegrupper som sträcker sig  
från ungdomsspelare, samarbetspartners, support- 
rar och andra intressenter som politiker och anställ-
da anser att det är viktigt/mycket viktigt att Djur-
gården lever upp till goda värderingar. Djurgården 
intensifierar nu det här arbetet och samlar, dels 
några av de redan pågående verksamheterna, samt 
inrättar nya aktiviteter som efterfrågats av ung-
domar i de områden där Djurgårdsandan bedrivit 
verksamhet.  

Djurgårdsandan Sportcenter kommer att fungera 
som ett aktivitetscenter, mötesplats och kunskaps-
center. Stockholms stadion är en perfekt plats med 
dess fantastiska historia och placering mitt i Stock-
holm. Detta i kombination med Djurgårdsandans 
förgreningar runt omkring Stockholm (Alby, Kista, 
Spånga/Tensta och Rinkeby) ökar möjligheten att 
nå ut till ännu fler människor. Drive In-Fotbollen 
kommer att finnas kvar i de områden som listats 
och påverkas inte av uppstartandet av det nya cen-
tret. Utöver fotbollen, som är huvudfokus, kommer 
den existerande föreningen Djurgården Boxning 
att flytta in i lokalen och en Djurgården Kampsport-
förening har bildats. På Djurgårdsandan Sportcen-
ter kommer flera kända namn inom boxning och 
kampsport att figurera och centret kommer också 
att arbeta hårt med att få dit fler tjejer vilka tidigare 
har varit svåra att nå genom Drive In-Fotbollen. 

Djurgården Friidrott startas upp igen efter fyrtio 
år och kommer även den att ligga under centret. 
Friidrotten kommer att erbjuda motionsidrotter 
och förhoppningsvis ska centret även kunna er-
bjuda vintersport både på stadion och runt om i 
Stockholm för alla åldrar. Med friidrott och motion 
hoppas man se ytterligare en typ av publik som är 
intresserade av motionsidrott och vinteridrott. För-

hoppningen är att se en ännu större spridning av 
åldrar och bakgrund. 

Ur ett politiskt perspektiv riskerade Stockholms 
stadion att bli en kulturell inrättning som hamnar 
i skymundan av de nya arenabyggena i Stockholm 
och Solna. Nu blir den en levande mötesplats sju da-
gar i veckan med några av de idrotter som nyttjar 
arenan som den ursprungligen byggdes för inför 
OS 1912. I Stockholms förorter finns många drivna 
människor, fältassistenter och fritidsgårdsledare 
som jobbar med ungdomar i olika sattelitprojekt 
och dessa är välkomna att komma i grupper och 
träna gratis. Minst en kväll i veckan kommer det 
att vara helt gratis att komma och träna och prova 
på. Satsningen görs i samverkan med Östermalms 
stadsdelsnämnd vilket innebär att centret kommer 
att hålla öppet även på skollov och erbjuda aktivi-
teter runt omkring och i Stockholm. I Djurgårdsan-
dan Sportcenter kan man köpa ett träningskort och 
träna 7 dagar i veckan. Cirka hälften av intäkterna 
går tillbaka till Djurgårdsandans verksamheter. 

Djurgårdsandan Sportcenter 
– ett aktivitets- och kunskapscenter

Djurgårdsandan Sportcenter, ett aktivitets- och kunskapscenter  
i Stockholm med samarbetspartners från såväl privat, offentlig 
som ideell sektor.
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Nya Hjorthagens IP, med dess inomhushall döpt till 
Johan Björkmans hall, kommer även den att inne-
bära ett lyft, inte bara för klubbens 1 200 ungdo-
mar, utan även för Djurgårdsandan. Hallen har till 
stor del finansierats av Djurgården Fotboll tillsam-
mans med hjälp av sina medlemmar (800 000 kro-
nor är insamlat av medlemmarna) och med bidrag 
från Johan Björkmans stiftelse, Riksidrottsförbun-
det och Svenska Fotbollförbundet. Alla är välkomna 
att träna gratis på Stockholms stadion på fredags-
kvällar och spela fotboll i Johan Björkmans hall på 
lördagskvällar. Djurgården Friidrott kommer också 
att bjuda in till gratis träning och motionslopp med 
start våren 2013. Även Östermalms IP kan nyttjas 
vid behov. 

Genom uppförandet av Johan Björkmans hall kom-
mer det vara möjligt att anordna turneringar vin-
tertid. De tre senaste åren har Djurgårdsandan an-
ordnat en Drive in-Fotbollsturnering tillsammans 
med DHL, Adidas, ICA och Stadium. Vid den senaste 
upplagan av turneringen (2012) deltog två lag från 
varje område där Drive In-Fotbollen är verksam 
(Alby, Kista, Rinkeby och Spånga/Tensta). Djurgår-
dens huvudsponsor DHL ställde upp med ett lag, så 
gjorde även Mandelgårdens boende för ensamkom-
mande flyktingar där ICA etablerade kontakten. 
Sponsorer hjälpte till med såväl priser, transporter 
som personal. Totalt spelade tio lag 21 matcher på 
Östermalms IP i något som var Djurgårdsandans 
största arrangemang någonsin. Turneringsdagen 
avslutades med att det vinnande laget fick ta emot 
sitt pris i halvtid i den allsvenska matchen mellan 
Djurgården och Elfsborg. Turneringen fungerar 
som ett illustrativt exempel på vad som kan uppnås 
när aktörer från olika delar av samhället samarbe-
tar och helheten och slutresultatet blir riktigt bra. 

Patrik Asplund, ansvarig för Djurgårdsandan och 
initiativtagare till Djurgårdsandan Sportcenter, re-
dogör för hur Djurgårdsandan arbetar aktivt med 
att stötta de förgreningar som redan finns ute i 
Drive In-Fotbollens områden. Det kan handla om att 

arbeta tillsammans med organisationer som till ex-
empel Trygg Tensta, men det är ungdomarna själva 
som är ambassadörer för sina egna områden. Villko-
ret är att man förhåller sig till den värdegrund som 
Djurgårdsandan står för och att verksamheten drivs 
inom ramen för det regelverk som man kommit 
överrens om. Genom sitt starka varumärke och kon-
taktnätverk så kan Djurgården hjälpa till och öppna 
dörrar tillsammans med de lokala förmågor som 
verkar i de här områdena. Spontanfotbollen blir en 
naturlig mötesplats. Patrik Asplund kommenterar 
varför Djurgårdsandan är en så lämplig utförare:

– Det är ett integrationsprojekt på ett naturligt sätt 
utan att man behöver kalla det integration. Jag tror 
det är därför det lyckas, därför att vi inte kallar det 
integration utan att det är en ledarutbildning. Vi får 
vara med dem och så anpassar vi vår verksamhet ef-
ter deras behov. Det tar tid att skapa ett förtroende 
i ett område där misstänksamheten ofta är väldigt 
stor. Det tar tid att bygga upp relationer. Ungdomar-
na vet var de har oss nu. 

Johan Wilny som arbetar mycket med Drive In-le-
darna på daglig basis, upplever att man verkligen 
har börjat hitta rätt i utformningen. 

– Det känns som att vi börjat hamna väldigt rätt. 
Till en början använde vi till 90% våra egna ledare 
istället för att man använde de här lokala ledarna, 
ungdomarna, positiva förebilderna. Det är bra på så 
sätt att Djurgården kommer ut men det lockar inte 
så mycket ungdomar. Sen började det komma igång 
och man hittade lokala ungdomar och ledare.

– I början var det för personrelaterat hur man skötte 
verksamheten. Då blev det den personens Drive In- 
Fotboll men det blev inte Djurgårdsandans. Då fick 
vi gå in och justera ansvarsrollen. Vi försöker idag 
ha ett tydligt lokalt samarbete med en förening, en 
organisation eller en fritidsgård. Trygg Tensta är ett 
exempel på en lokal organisation som vi hittat ett 
samarbete med. De får sköta spontanfotbollen uti-
från vår verksamhetsplan men med en liten twist 
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på det, som de vill ha det. Det känns mycket tryg-
gare. De upplever att de får ta ansvar lokalt, men 
ändå har det en stöttning från oss.

Djurgårdsandan har långt gångna planer på ett 
projekt som heter Jobbchansen. Där kan ungdomar 
erbjudas praktikplatser efter att de har gått en sex 
månader lång utbildning, dels hos Djurgården och 
dels hos någon av Djurgårdens sponsorer bland an-
nat DHL. Det kommer, är förhoppningen, att leda 
till jobb för en hel del ungdomar. Jobbchansen blir 
ett sätt att belöna och motivera ungdomar som en-
gagerar sig i Drive in- Fotbollen. Johan Wilny:

– Dels är det grundläggande Drive In-utbildning 
och sen bygger man vidare med konflikthantering, 
avspark, grundläggande tränarutbildning och vissa 
värderingsutbildningar med Friends. Förhoppning-
en är att de ska kunna bygga vidare på det här och 
använda utbildningen som de får hos oss som en 
språngbräda ut i arbetslivet. Jobbchansen är ju ett 
verktyg vi kan använda mot våra ungdomar och le-
dare därute. ”Okej, nu har du gått utbildningen, du 
har jobbat ett år, ett antal år eller, du har visat att 
du är en positiv förebild, du har visat att du är en 
god ledare. Bra, du får en chans att få en praktik-
plats”. Då får du en tydlig trappstege.

Drive In-Fotbollen kommer framöver vara en del 
av Djurgårdsandan Sportcenter och där arbetar 
man utifrån en tanke att det är ungdomarna och 
de boende i området som ska driva verksamheten 
och sätta sin prägel på den. Det är något som är väl-
digt uppskattat bland ungdomarna som verkar där. 
Ali Khalil är avlönad Drive In-ledare och platschef i 
Alby/Botkyrka:

– Förut var det främlingar som kom ner och styrde 
och ställde. Det var lite obekvämt. Visst, det funge-
rade men det kändes lite som vi och dem. Två skilda 
världar för när passet är slut så sätter de sig i sina 
bilar och åker iväg. Det blev lite tillgjort. Att hämta 
in lokala killar, som känner till ungdomarna, som 
känner till området som sen kan bli förebilder och 

få chansen. Det är guld värt. Vi har fått in fler och 
fler ledare och nu är det ledare från Alby som jobbar 
i Alby. Då finns det en direkt koppling och trygghet. 
”De var ju som oss och de har lyckats”. 

– Vi ledare blir ju lite närmare förebilder än de här 
abstrakta förebilderna. Det är en förebild men det 
är omöjligt att nå upp dit. Vi är en av dem, vi har 
gått samma bana. Det skapar den här chansen. 
Jag kan också. Jag kan också skärpa till mig och ta 
chansen och gå rätt väg. Alla har möjlighet att bli 
ledare. Man får gå utbildning och sen är idén att 
man ska kunna gå vidare därifrån med praktik. För 
en ungdom i den åldern, sexton år, man är i en fas 
i livet där mycket förändras, det svänger fort. En  
liten touch i rätt riktning kan förändra hela livet. 
En touch åt fel håll och du hamnar snett istället.

Möjligheten att få gå utbildning inom ledarskap, 
konflikthantering och träning betyder mycket, me-
nar Khalil. Det får spridningseffekter på hela om-
rådet och Khalil vittnar om hur Drive In-Fotbollen 
bara växer för varje dag som går:

– Utbildningarna håller väldigt hög standard och 
bidrar verkligen till vår utveckling. Och i sin tur bi-
drar det till hela områdets utveckling, som vi är en 
del av. Vi sprider den här kunskapen vidare till alla 
som kommer till våra pass. Vi har pass på fredagar 
21 till 24 och går man ut och frågar varenda en vad 
de skulle vilja ha mer av, så skulle varenda en säga 
att vi vill ha mer tider, mer öppettider, flera kvällar 
i veckan. 

Khalil upplever att vissa politiker inte förstår hur 
viktiga initiativ som dessa är för områden som Alby:

– Det är helt otroligt hur svårt det kan vara att få 
folk att förstå fotbollens goda sidor. När vi sitter och 
beskriver spontanfotbollen i intervjuer eller när 
vi pratar med tjänstemän och politiker då är det 
mycket det här ”Ni vill spela fotboll och få betalt”. 
Det är bara det de hör. Spela fotboll och få betalt. 
Det är inte det som det handlar om. Det är hela sam-
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manhållningen och mötesplatsen. På planen är alla 
lika. Det finns ingen annanstans. Utanför planen 
finns tydliga roller men när man kommer in i hal-
len så försvinner de här rollerna.

Att det skulle behövas ännu mer tider och platser 
för Drive In-Fotbollen står klart, men det är egent-
ligen inte fotbollen som är det viktiga säger Khalil, 
utan att människor i området kommer varandra 
närmare och nya nätverk skapas. Fotbollen blir ett 
lockbete samtidigt som det håller ungdomar borta 
från centrum kvällstid:

– Jag lirade själv i Djurgårdsandan vid starten för 
fem år sedan ungefär. Det var något kul, det var 
något nytt. Något som vi inte hade därute innan. 
Man går i nian, är femton, sexton år gammal. Man 
har ingenting för sig på fredagskvällarna, man har 
ingenting att göra. Alla kanske inte har ekonomin 
att gå på bio varje fredag eller att åka in till stan, 
där det finns saker som är öppet. Man håller sig där 
man bor och håller sig till saker på promenadav-
stånd. Och då finns det inga saker att göra. Det finns 
en fritidsgård som har lite halvtaskiga öppettider. 
Centrum stänger också och då hänger folk i portar 
och det tycker inte grannarna om. Så kom Djur-
gårdsandan och hallen är öppen och alla får spela. 
Det blev värsta mötesplatsen. Det är mycket mer en 
mötesplats än ett fotbollsevent. Man kommer dit. 

Man spelar en match på fem minuter sen åker la-
get ut. Det är då det händer. Man hänger kvar och 
snackar. Allt mingel runt omkring när man träffar 
nya personer. Det är det som är själva grejen. Det är 
så mycket mer än bara fotbollen.

Genom envist arbete har man i Alby även lyckats få 
fler tjejer att vara med i Drive In- Fotbollen:

– Vi är fyra ledare på fredagar. Och sen kör vi sönda-
gar och då är det för tjejer. Vi har haft svårt att nå ut 
till tjejer. Tjejaktiviteter finns det jättelite av i Bot-
kyrka och i Alby särskilt, där de får vara för sig själva 
och göra det de vill. När vi startade upp spontanfot-
boll för tjejer så var det typ tre som kom. Det var 
få som kom och få som trodde det skulle fungera. 
Det tog minst ett och ett halvt år men nu när man 
kommer ner så är det minst tjugo tjejer regelbun-
det som lirar boll och umgås. Det är stort. Speciellt 
i invandrarområden där det finns den här kulturen 
att tjejer inte ska lira fotboll. 

Khalil tycker att Djurgårdsandans långvariga en-
gagemang ger en trovärdighet i området. Man är 
där för att stanna, till skillnad från många kommu-
nala projekt, som han menar kommer och går när 
pengar och tålamod är slut. Han upplever att det 
hos många politiker inte finns en tillräcklig vilja att 
satsa långsiktigt eftersom det är svårare att vinna 
röster på det än kortsiktiga satsningar:

– Spontanfotbollen är ett långsiktigt projekt. De här 
killarna, som har fått en plats att vara på varje fre-
dag, spelar fotboll istället för att vara ute, hänga i 
centrum och träffa dåliga människor. Men det här 
syns inte över en natt utan kommer att synas se-
nare. Att både Djurgårdens och DHLs VD kommer 
ut och hälsar på oss och spelar fotboll med oss ung-
domar. De var med och spelade. Det är guld värt. 
Det visar att det finns folk som bryr sig om oss, och 
folk som satsar på oss och tror på oss. Det här för-
troendet. Det är ovärderligt. Sen får vi se när vi får 
dit politikerna. Eller polisen som vi har bjudit dit 
jättemånga gånger. Det är ett lokalt poliskontor och 

”
”

Jag vill skicka en upp- 
maning till polis, politiker  

och tjänstemän att komma ut och  
se nyttan som det här gör.  

Se det med era egna ögon så slipper 
 vi berätta. Det är uttjatat.  

Träffa de som deltar!
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här är de lokala ungdomarna. Inte ett enda besök. 
Jag menar vi håller på varje fredag och söndag. De 
går miste om möjligheten att bygga broar. 

Khalil skickar slutligen en hälsning till de som fort-
farande tvivlar på initiativ som dessa:

–Jag vill skicka en uppmaning till polis, politiker 
och tjänstemän att komma ut och se nyttan som 
det här gör. Se det med era egna ögon så slipper vi 
berätta. Det är uttjatat. Träffa de som deltar!

Vi har också varit inne på att, i takt med statliga och 
kommunala nedskärningar, måste man hitta nya 
aktörer och nya lösningar så att inte områden som 
redan har ett högt utanförskap får ännu mindre re-
surser. De bästa idéerna och förslag finner vi oftast 
på lokal nivå hos ungdomar som Ali Khalil i Alby. 
Utmaningen ligger i att lyckas kombinera det här 
engagemanget med den offentliga sektorn och re-
sursstarka privata aktörer. Drive In-Fotbollen är ett 
fungerande exempel.

Välfärdssamhällets institutioner har var för sig 
svårt att nå bättre måluppfyllelse än vad som nu 
sker. Vi kan se hur de i sig ambitiösa målen inom de 
olika samhällsområdena inte uppnås i särskilt hög 
utsträckning. Det gäller sjukskrivningarnas inter-
nationellt sett rekordhöga nivå, sjukvårdens köer 
och svaga rehabiliteringsframgångar, ökande psy-
kisk och social utmattning, tilltagande fetma hos 
majoriteten av befolkningen, ökande andelar av 
befolkningen utanför arbetsmarknaden och utan 
egen kompetensutveckling. Kombinationen av de 
olika institutionernas och aktörernas arbete visar 
ytterligare oförmåga. Samhället, det vill säga de ge-
mensamma åtgärderna för att främja ett önskvärt 
innehåll i fritiden skapas i stor utsträckning via 
kommunen i det lokala samhället i både staden och 
på landsbygden. Dessa insatser sker i ett stort antal 
former men vi ser nu att de prioriteringar som görs 
i kommuner leder till att just dessa aktiviteter och 
tjänster får mindre resurser. Mer samarbete behövs.

”Jag och idrottsnämnden  
är väldigt glada över att Djurgårdens 
IF tog initiativet till att uppföra Johan 

Björkmans hall på Hjorthagens IP.  

Vi i idrottsnämnden har som mål att 
få fler stockholmare fysiskt aktiva och 

då är samarbeten med idrottsförening-
ar oerhört viktiga. Johan Björkmans 

hall är ett bra exempel på hur  
Stockholms stad och föreningar  

tillsammans kan utveckla och skapa 
bättre idrottsmöjligheter.

Jag vill tacka Djurgårdens IF och deras 
supportrar, Johan Björkmans stiftelse 

samt Riksidrottsförbundet. Det är  
er insamling som har möjliggjort  
byggandet av den hall som gör att  
det går att använda elvamanna- 

planen även vintertid.

Vi från idrottsnämnden är glada  
för det här samarbetet.

Idrotts- och stadsbyggnadsborgarrådet 
Regina Kevius

D
IF

 F
ot

bo
ll”
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Ett bostadsområde som verkligen kännetecknas 
av ambitiösa samarbetsstrategier mellan det lo-
kala (medborgarna i form av olika föreningar), det 
politiska (Nacka kommun) och det privata (Stena 
Fastigheter) är Fisksätra i Nacka kommun. Fisk-
sätra påminner i mångt och mycket om de områ-
den som Djurgårdsandan bedriver sin verksamhet 
i. Fisksätra är ett mångkulturellt område, Sveriges 
mest tätbefolkade ort, med över 100 nationaliteter 
och har länge fått leva med ett rykte som problem-
förort. Mycket har dock förändrats i Fisksätra och 
området har allt mer kommit att lyftas fram som 
ett positivt exempel på hur man har lyckats vända 
en negativ utveckling till något verkligen positivt. 
Brottsligheten har sjunkit med 38% de tre senaste 
åren, enligt siffror från Brottsförebyggandet rådet, 
och allt fler människor känner sig tryggare och är 
stolta över sitt område. Fisksätra ligger nu under 
genomsnittet i landet när det gäller antal brott per 
100 000 invånare. 

De boende i området är rörande överrens om att 
framgången till stor del handlar om att man i Fisk-
sätra lyckats engagera ungdomarna i förändringsar-
betet. 2010 var Fisksätra ungdomsråd Sveriges störs-
ta med sina 200 medlemmar. Den gemensamma 
nämnaren har varit att initiativ har tillkommit av 
ungdomar för ungdomar. I ett antal artiklar skild-
ras utvecklingen i Fisksätra. Ungdomarna redogör 
för hur problemen uppkom när skolor och service-
näringen la ner. Människor upplevde inte att Fisk-
sätra var en plats man brydde sig om och det fanns 
ingenting för ungdomar att göra. 

När Stena Fastigheter tog över driften av husen i om-
rådet inledde man parallellt med detta ett närmare 
samarbete med Nacka kommun och de boende.  
Man införde något som heter ”Relationsförvalt-
ning” som lägger vikt på relationerna i bostadsom-
rådet. Något som är bra för bostadsföretaget och de 

boende. Stena Fastigheter är ett vinstdrivande pri-
vat företag och man arbetar utifrån idén att man 
kan tjäna pengar på att ta hand om ett område. 

Jorunn Rådberg från Stena Fastigheter redogör för 
hur man försöker arbeta långsiktigt. Erfarenheter 
från Malmö visar att i de fall man gått in för hårt 
och försökt ”tvinga bort” vissa hyresgäster har man 
endast flyttat problemen till andra områden. Hon 
berättar för mig att man genom sin samverkan med 
de boende och de stora resurser man satsat knappt 
har någon skadegörelse överhuvudtaget längre. 
Man har bland annat uppfört en stor park med mat-
platser och lekpark tillsammans med Nacka kom-
mun, där ungdomar fått vara med och designa en 
skateboardpark. Stena Fastigheterhar drivit på för 
att parken, som hade förfallit, skulle rustas upp 
och då gått in med halva beloppet för att skynda på 
processen trots att den ligger på kommunens mark. 
Det har byggts konstgräsplaner för fotboll och bas-
ket och området har nog aldrig varit så välskött 
som idag. 

När man bygger nytt samarbetar man med kommu-
nen, de boende, Fisksätra fritidsgård och de många 
föreningar som samlas under Fisksätra folkets hus. 
Det handlar om att våga satsa säger Rådberg. Gör 
man saker tillsammans med de boende så tar de 
hand om området på ett helt annat sätt. Hyresgäster 
är till exempel med och sköter om planteringarna 
som kan ses överallt i området och man anordnar 
planteringsdagar flera gånger om året. Hyresgäs-
terna får i dialog med Stena Fastigheters trädgårds-
ansvariga bestämma själva vad de vill ska köpas in 
för växter och de boende vårdar området med stor 
respekt. Rådberg redogör för hur man aktivt arbe-
tar med att stötta de många positiva förebilder som 
finns i området och hjälper dessa i deras arbete. 
På så sätt når man en långsiktig hållbarhet. Stena 
Fastigheter kan hjälpa till med resurser men enga-

Fisksätra
– en fallstudie i ungdomligt engagemang
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gemanget och initiativen kommer oftast från de 
boende samtidigt som strategin har stöd av Nacka 
kommun som har det slutgiltiga ansvaret för sina 
medborgare. 

Ett intressant och lite annorlunda exempel på hur 
man har haft glädje av varandra är Fisksätra IF. För 
Stena Fastigheter är det viktigt att det finns fören-
ingar som verkar i området och som har ett positivt 
inflytande på området. Därför sponsrar man Fisk-
sätra IF:s verksamhet. Rådberg berättar att det för 
för dem inte alls var viktigt att få något tillbaka i 
form av logotyp på tröjor etc. Laget och spelarna var 
däremot väldigt angelägna att ha Stena Fastigheters 
logotyp på tröjor och flaggor på idrottsplatsen. Ge-
nom att ha ett stort företag i ryggen växer förening-
ens självförtroende och man är stolta över att Stena 
Fastigheter tror på föreningen. 

Djurgårdsandan arbetar utifrån samma idéer om 
den lokala förankringens betydelse och Fisksätra-
modellen bekräftar att arbetsmetoden är fram-
gångsrik och kan utvecklas ytterligare. Genom att 
alla drar åt samma håll och bidrar med sitt, kan 
man maximera resursanvändning och skapa en 
annars svåruppnåelig långsiktig hållbarhet och  
vinster för alla.

I Fisksätra arbetar den privata, offentliga och ideella 
sektorn nära varandra. Nya initiativ utgår från det lokala 
engagemanget med stöd av Nacka kommun. Stena Fast-
igheter bidrar med välbehövliga resurser till exempelvis 
Fisksätra IF och samlingspunkten Fisksätra folkets hus/
fritidsgård.
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Djurgården har idag cirka 1 200 ungdomar i sina 
ungdomslag. I Ansvarsredovisningen beskriver 
man ungdomsverksamheten:

I Djurgården Fotboll finns olika nivåer i akade-
milagen beroende på hur man utvecklas som fot- 
bollsspelare. Elitsatsning är ett missbrukat ord 
som många gånger förknippas med negativa ut-
slagningar i unga åldrar. Hos Djurgården Fotboll 
finns en bestämd uppfattning om att alla skall få 
chansen att spela, men föreningen är begränsad 
av tillgängligheten av planer och träningstider 
och kan därför inte ta emot alla unga som vill 
spela i Djurgården. I ett forskningsprojekt (som 
pågår under åren 2010-2014) gällande psykisk 
hälsa och välmående i Svenska fotbollsakade-
mier så har förstudien visat att antaganden om 
att akademispelare i ungdomsåren skulle må 
sämre än sina andra jämnåriga kamrater sak- 
nar stöd. Föreningen har en verksamhet som 
både utvecklar fotbollen och samtidigt tar ett 
socialt ansvar. Djurgården har idag cirka 1 200 
ungdomsspelare och 2011 hade Djurgården ung-
domsfotboll 6 878 träningar och matcher och  
79 664 deltagartillfällen. Under 2010 var motsva-
rande siffror 7 167 och 66 233. Totalt sett blir det 
väldigt många timmar där Djurgården Fotboll 
genom värdegrundsarbete strävar efter att vara 
en förening som fostrar. Det är en tydlig linje att 
om man inte har trygga grupper och ungdomar 
så får man inte heller någon utveckling i lagen. 
Djurgården Fotbolls ungdomar måste på ett tyd-
ligt sätt leva som föreningen lär, med motton 
som glädje, värdighet och respekt.

Håkan Stattin och Metin Özdemir, professor respek-
tive universitetslektor vid institutionen för juridik, 
psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet 
har kartlagt konsekvenser av att börja, fortsätta el-
ler sluta idrotta. Inledningsvis konstaterar de två 
att barn och ungdomars förutsättningar att växa 
upp till välanpassade och hälsosamma samhälls-

Betydelsen av idrott  
– för ungdomars välmående och prestation

medborgare är en av de viktigaste prioriteringarna 
inom utbildningsmässiga och sociala riktlinjer i da-
gens samhälle. Samtidigt visar studier av Statistiska 
centralbyrån att cirka 20% av ungdomarna mellan 
16 och 24 år lider av någon form av psykisk ohälsa 
(ångest, oro eller rädsla), har sömnproblem, röker, 
snusar eller är överviktiga. Således kunde förutsätt-
ningarna för den här generationen barn och ung-
domar ha varit bättre. Idrotten, menar man, kan 
hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för barn 
och ungdomar att orka med en alltmer komplex 
och krävande omvärld. 

Stattin och Özdemir utgår i sin studie från fyra 
olika typer av involveringsmönster:

1. De som är konstant involverade i idrott 
2. De som har slutat 
3. De som har börjat 
4 De icke-involverade

Dessa involveringsmönster jämfördes mot sex 
variabler:

• Depressiva symptom 
• Självkänsla 
• Skoltrivsel 
• Frånvaro i skolan 
• Brottslighet 
• Alkoholintag

Variablerna är viktiga indikatorer på ungdomars 
möjligheter att lyckas senare i livet eftersom depres-
siva symptom och dålig självkänsla i ung ålder har 
stor betydelse för hur den mentala hälsan utvecklas 
senare i livet (Fergusson m fl 2005). Skoltrivsel och 
närvaro i skolan påverkar anställnings- och karri-
ärutveckling (Arbona 2000). Kriminella beteenden 
i vuxenlivet går ofta att spåra till ungdomsbrotts-
lighet (Stattin & Magnusson 1991) och likaså går  
alkoholmissbruk i vuxen ålder ofta hand i hand 
med tidig regelbunden alkoholkonsumtion (Grant 
& Dawson 1997). Det är mycket lönsammare att före- 
komma problemen eller behandla dessa i ett tidigt 
skede än att behandla problem som har blivit kro-
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niska (O´connell, Boat & Warner 2009). Således finns 
det stora vinster att göra, både för den enskilde in-
dividen men även för samhället i stort, om man kan 
påverka dessa sex variabler i en önskad riktning. 

Stattin och Özdemir refererar till forskning som 
visar att ungdomar tillbringar tiden efter skolan, 
ensamma eller med jämnåriga, i miljöer där när-
varon av vuxna är väldigt begränsad eller saknas 
helt. I den här miljön är problematiska beteenden, 
kriminalitet, våld, alkoholkonsumtion och rökning 
mycket mer vanligt förekommande än i av vuxna 
övervakade miljöer. Forskning visar att en miljö som 
tvärtom är mer organiserad och där vuxna medver-
kar, där man träffas regelbundet och där individer 
får utveckla sina egenskaper, har ett positivt infly-
tande på ungdomars livskvalité. Man presterar bätt-
re i skola och idrott, minskade skolavhopp, lägre ni-
våer av depression, högre tillfredställelse med livet 
och minskad brottslighet (Stattin & Özdemir 2012). 

Idrotten erbjuder en självklar mötesplats där barn 
och ungdomar kan träffas under sådana organise-
rade former. Siffror från SCB från 2010 visar att 68% 
av ungdomarna mellan 16 och 24 år redan utövar 
någon form av idrott på sin fritid. Idrottsföreningar 
kan fungera som ett bra verktyg i skolan och i öv-
riga samhället för att nå ut till fler ungdomar. Det 
innebär ingen större ansträngning och kan göras 
till en relativt låg kostnad. Sådana initiativ är dess-
utom mer lämpade än specialiserade förebyggande 
program som fokuserar på ett problemområde ef-
tersom idrotten hjälper ungdomar att tillgodose 
fysisk, intellektuell, psykologisk, känslomässig och 
social utveckling (Coalter 2010; Coté & Hay 2002). 
Dessutom stimulerar idrotten sociala utbyten inom 
vilka ungdomar utvecklar sin sociala förmåga. Den 
sociala interaktionen i sin tur har positivt inflytan-
de på den psykologiska och känslomässiga utveck-
lingen (Coté & Hay 2002; Wagnusson 2009). Genom 
att delta i organiserad idrott redan i ung ålder ökar 
chanserna att man fortsätter vara fysiskt aktiv även 
senare i livet (Engström 2008). 

Ett samhälle med fysiskt aktiva medborgare är ett 
välmående samhälle ur hälsosynpunkt. Ungdomar 
som deltar i organiserad idrott utvecklar sin samar-
betsförmåga, ansvarstagande, medkänsla och själv-
kontroll. Genom idrotten lär de sig disciplin och att 
respektera åtaganden (Scanlan mfl 1993). Idrottan-
de ungdomar är generellt sett tillfredställda med 
livet, har en god självkänsla och en lägre stressnivå 
(Gilman 2001; Long 1985). Man är dessutom mindre 
benägna att hoppa av skolan och risken att hamna 
i kriminella banor minskar (Eccles & Barber 1999); 
(Sevrage 1983). 

Styrkan i Stattin och Özdemirs studie ligger i det 
faktum att man har följt individer under en längre 
period och granskat dem upprepade gånger. På så 
sätt kan man se om det finns tydliga genomgående 
mönster. Tidigare har resultaten ofta baserats på att 
man granskat ungdomar vid en enskild tidpunkt 
och sedan jämfört ett antal kvalitéer hos idrottande 
ungdomar med dem som inte idrottar. Genom att 
följa ungdomar under en längre period och göra 
flera granskningar så får man ett tydligare orsaks-
samband och evidensen för studien ökar (Stattin & 
Özdemir 2012). 

Studiens resultat sammanfattas i tabellen nedan:

Depressiva symptom

• Under studiens första år var det ingen  
 skillnad mellan grupperna ifråga om  
 depressiva symptom
• Under tre år minskade depressiva symptom  
 bland de ungdomar som började idrotta
• De icke-involverade ungdomarna uppvisade  
 ökade depressiva symptom.

Självkänsla

• De som fortsatte med idrott hade avsevärt  
 högre självkänsla jämfört med de andra tre  
 grupperna
• De som slutade hade markant försämrad själv- 
 känsla från År 1 till År 3. Andra grupper visade  
 inte på stora förändringar.
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Skoltrivsel

• Ungdomar som var involverade i idrottsföre- 
 ningar År 1 (både de som fortsatte och de som  
 slutade) hade markant högre skoltrivsel jämfört  
 med dem som inte var engagerade i idrott (de  
 som började och de icke-involverade)

• De ungdomar som inte var involverade i idrott  
 hade den lägsta nivån av skoltrivsel under stu- 
 diens tre år

• Bland de som fortsatte, de som slutade, och de  
 som inte var involverade minskade skoltrivseln  
 under studiens tre år. Dock minskade skoltriv- 
 seln mycket mer bland icke-involverade och de  
 som slutade jämfört med de som fortsatte

• Än viktigare, bland de som började med idrott  
 minskade inte skoltrivseln under studiens tre  
 år, utan förblev den samma.

Frånvaro i skolan

• Under det första året var de som fortsatte  
 markant mindre benägna att skolka jämfört  
 med de andra grupperna

• Icke-involverade ungdomar och de som fort- 
 satte skolkade mer och mer under tre år.  
 Dock var ökningen bland icke-involverade  
 avsevärt högre

• De som började ökade inte sitt skolkande  
 i motsats till de andra grupperna.

Brottslighet

• När det gäller nivån av brottslighet skilde sig  
 ingen av grupperna åt under det första år

• Under studiens tre år ökade brottsligt beteende  
 betydligt mer bland icke-involverade och de  
 som slutade jämfört med de andra grupperna

• Ingen markant förändring syntes bland de som  
 fortsatte och de som började.

Alkoholintag

• Under det första året drack de som slutade  
 mer alkohol än både de som fortsatte och de  
 som började. De skilde sig inte från icke- 
 involverade ungdomar

• Alla grupperna ökade sitt alkoholintag under  
 tre år

• Ökningen av alkoholintag var markant större  
 bland de som slutade jämfört med andra  
 grupper.

Stattin och Özdemir studie kan kort  
sammanfattas:
• Involvering i idrott kan skydda ungdomar från  
 depressiva symptom

• Att sluta med organiserad idrott kan innebära  
 en risk för försämrad hälsa.

Därför menar de att samhället, skolor och allmän-
heten bör uppmuntra och verka för ungdomars en-
gagemang i idrottsföreningar. Dessutom är en av de 
klart tydligaste och konsekventa effekten av idrotts-
engagemang bättre skoltrivsel och mindre skolk. 
Studien visade därutöver en väldigt tydlig ökning 
av brottsligt beteende bland de icke-involverade 
och de som slutar med idrott jämfört med de övriga 
grupperna. Även alkoholintaget var markant högre 
bland icke-involverade än involverade. Det motsä-
ger tidigare studier som menar att alkoholkultu-
ren skulle vara mer utbrett hos lagidrottare (Barber 
med flera 2000). 

• Idrottsengagemang kan med andra ord fun- 
 gera som ett skydd mot ökat brottsligt bete- 
 ende och alkoholintag. Att sluta med idrott  
 kan innebära risker för ungdomar på dessa  
 områden (Stattin & Özdemir 2012).

Självklart finns det förbehåll som är viktiga att upp-
märksamma. Dessa positiva effekter av den organi-
serade idrotten förutsätter självklart att idrottsmil-
jön inom vilka ungdomar verkar inom håller god 
kvalité. Här kan det självklart finnas variationer 



39D j u r g å r d e n  S t o ck h o l m  –  I d r o t t  o ch  s a m h ä l l s n y t t a  i  f ö r e n i n g

som påverkar utfallet. Stattin och Özdemir pre-
senterar slutligen ett antal förslag att ha i åtanke 
framöver: 

• Mer vetenskapsbaserad kunskap om förde- 
 larna med idrottsengagemang behövs. Det  
 borde i sin tur vara en grundbult när man  
 strukturerar och verkar för ungdomars invol- 
 vering i idrott. 

• Ännu fler ungdomar bör uppmuntras att vara  
 med i en idrottsförening och ytterligare  
 ansträngningar behövs för att behålla ungdo- 
 marna inom idrotten. Det är av särskild vikt  
 när det kommer till ungdomar med utländsk  
 bakgrund och grupper med lägre inkomst- 
 nivå. De är både färre och mer benägna att  
 sluta jämfört med ungdomar med svensk bak- 
 grund. Kunskapsbaserade strategier behövs  
 för att öka idrottsdeltagandet bland dessa  
 grupper. 

• Idrottsföreningar kan, utifrån anskaffad kom- 
 petens, utvecklas och utöver den fysiska trä- 
 ningen erbjuda aktiviteter för att träna  
 samarbete, konkurrens, konfliktlösning,  
 social anknytning och mycket annat. Förde- 
 larna med idrott bland unga får då ytterligare  
 en dimension i form av en slags skola i demo- 
 krati.

• Ett ökat idrottande bör införas som en institu- 
 tionell målsättning på olika nivåer.

• Tränare och annan personal inom idrotts- 
 föreningar bör utbildas ifråga om ungdomars  
 psykologiska och sociala utveckling. 

Djurgården arbetar redan aktivt med flera av de 
punkter som Stattin och Özdemir redogör för ovan 
och kommer med det nya aktivitets- och kunskaps-
centret ytterligare kunna fördjupa det här arbetet.

I en utförlig FoU-rapport med titeln ”Vilka stannar 
kvar och varför – en studie av ungdomars delta-
gande i föreningsidrott”, undersöker Britta Thedin 
Jakobsson och Lars-Magnus Engström vilka som 
stannar kvar i idrottsrörelsen och varför. Även om 
man är särskilt intresserad av vad som motiverar 
ungdomar att fortsätta att idrotta i tonåren så ger 
den oss också viktiga ledtrådar om varför vissa slu-
tar. Utifrån statistik om deltagartillfällen, utförliga 
intervjuer med representanter för de olika special-
förbunden och de aktiva ungdomarna så får vi 
värdefull insyn i vad som driver ungdomarna men 
också vilka hinder som finns och varför vissa väljer 
att hoppa av. Ur detta och tillsammans med en an-
nan FoU-rapport som fokuserar på varför ungdomar 
lämnar idrotten, bör vi kunna identifiera något som 
liknar de kunskapsbaserade strategier som Stattin 
och Özdemir efterfrågar för att rekrytera och behål-
la ungdomar inom idrotten. Förhoppningsvis kan 
föreningar med hjälp av den informationen planera 
verksamheten så att fler vill stanna inom förenings-
idrotten. Det skulle i sin tur gynna på individ och 
samhälle (FOU 2008:4).

Riksidrottsförbundet framhåller vikten av att det 
finns verksamhetsformer som även attraherar ung-
domar med lägre ambitionsnivå. Fotbollen har 
liksom många andra sporter väldigt många aktiva 
från sju till tolv år men därefter sker en markant 
nedgång. Det som framhölls av ungdomarna som 

 Samhället, skolor  
och allmänheten bör  

uppmuntra och verka för  
ungdomars engagemang  

i idrottsföreningar.
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de viktigaste faktorerna varför man 
fortsatte inom sin idrott är att det var 
motiverande, roligt och meningsfullt. 
Man ville lära sig nya saker och ut-
veckla sina färdigheter. Betydelsen av 
att ingå i ett sammanhang med andra 
aktiva och ledare som delade samma 
intressen lyftes också fram. Idrotten 
utgör en fristad från andra vardagssysslor och er-
bjuder välbehövlig avkoppling och en möjlighet att 
kanalisera stress. Dessutom upplever många av ung-
domarna att man utvecklar sin disciplin, får bättre 
rutiner och presterar bättre i skolan, något som 
också bekräftats av forskning. Överraskande nog så 
framstår inte tävlingsmomentet som det allra vikti-
gaste utan mer något som tillhör, som man får lära 
sig hantera  (FOU 2008:4). Ungdomars vilja att spela 
fotboll styrdes mycket av fotbollskapital och soci-
alt kapital i form av skolkamrater eller kompisar i 
verksamheten. Gemenskapen i gruppen lyftes fram 
som särskilt viktig. Dessutom hade kvalitén på le-
darna en inverkan på om ungdomar fortsätter eller 
inte. De ungdomar som slutar är inte nödvändigtvis 
förlorade. I en studie av ungdomsstyrelsen, ”Unga 
och föreningsidrotten”, säger sig drygt hälften av de 
som slutat med idrotten att de kan tänka sig börja i 
föreningsidrotten igen. 

Idrotten har generellt en mycket stark ställning 
bland ungdomar där knappt sex av tio unga sva-
rade att idrotten har mycket stor eller ganska stor 
betydelse i deras liv (Ungdomsstyrelsen 2005:9). Med 
tanke på hur viktig idrotten är för ungdomar så bru-
kar utslagning lyftas fram som något av idrottens 
största problem. Utslagning är visserligen en reali-
tet för vissa men en forskargrupp har visat att det 
inte sker i den omfattning som man tidigare velat 
göra gällande. Avhopp, menar gruppen, behöver 
inte nödvändigtvis inte betyda att ungdomar helt 
slutar med idrott utan att man byter förening, bör-
jar med en annan idrott, idrottar på egen hand eller 
prioriterar andra fritidsaktiviteter mer (Patriksson 
1987, 2003). 

Fotbollen har många deltagartillfällen 
även i de äldre åldrarna jämfört med 
de flesta andra idrotter men tappar 
över 25% deltagartillfällen i de övre 
tonåren. Den främsta förklaringen är 
att träningsintensiteten ökar och fot-
bollen, liksom de flesta andra idrotter, 
drivs mot mer tävlingsintensiv verk-

samhet med elitidrotten som målbild. Det i sin tur 
innebär fler träningspass per vecka och längre trä-
ningssäsonger (FOU 2008:4). Det är också svårt för 
föreningar att upprätthålla en breddverksamhet 
högre upp i åldrarna eftersom det som oftast råder 
brist på lokaler, träningstider och ledare. I sådana 
situationer satsar föreningen ofta på de som är mer 
träningsvilliga och som strävar mot elit – mer än 
mot breddverksamhet (FOU 2008:4). Här får man 
utveckla strategier som möjliggör för fler att delta 
i fotbollen och andra idrotter. 

Den 14 november 2012 kunde vi i Svenska Dagbladet 
läsa om den akuta bristen på fotbollsplaner i Stock-
holms innerstad. Det bor dubbelt så många barn i 
Stockholm jämfört med för 30 år sedan men endast 
två mindre fotbollsplaner har byggts i innerstaden 
sen dess. I Stockholm går det 1 119 barn per plan, att 
jämföra med Malmös 416. Christian Augustsson vid 
Karlstad universitet är en av landets främsta exper-
ter på landets idrottsanläggningar och han menar 
att spontanidrotten idag inte har förutsättningar 
för att vara just spontan utan kräver noggrann pla-
nering (SvD 14/11 2012).

Djurgårdsandans spontanfotboll är just en sådan 
fungerande strategi för att få fler ungdomar att 
idrotta. 47% av de tillfrågade ungdomarna som 
deltar i Drive In-Fotbollen uppger att de inte tillhör  
någon förening. 63% svarar att de inte hade idrottat 
dessa tider om inte Drive In-Fotbollen hade funnits. 
Den ökade gemenskapen och kamratskapet (46%) 
uppges vara en av de viktigaste faktorerna för del-
tagande (Ansvarsredovisning Djurgården Fotboll 
2012).
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• Centralt i svensk idrott är idén att idrotten ska 
vara öppen och tillgänglig för alla. I centrum för 
Idrottsforsknings (CIF) uppföljning av statens stöd 
till idrotten 2010 konstaterades att samma sociala 
dimensioner som präglar samhället i stort även 
går att utläsa inom idrotten. Människors tillgång 
och förutsättningar till idrott och fysisk aktivitet 
är ojämnt fördelade i samhället. Trots det visar sta-
tistiken att föreningsidrotten lyckas förhållandevis 
bra med att aktivera och engagera personer med 
invandrarbakgrund (Centrum för idrottsforskning 
2012). 

Särskilt duktiga är fotbollen att locka ungdomar 
med invandrarbakgrund. Med tanke på de höga 
deltagandesiffror som ungdomar med invandrar-
bakgrund visar fungerar fotbollen därför särskilt 
väl som ett slags ”verktyg för integration”.  När vi 
talar om ungdomar med invandrarbakgrund hand-
lar det alltså om en kategori ungdomar med migra-
tionserfarenhet. Som Jesper Fundberg också konsta-
terar i sin rapport ”Etnisk mångfald och integration 
– visar idrotten vägen?” så är det viktigt att poäng-
tera att invandrarbegreppet i den här bemärkelsen 
används för att identifiera deltagandemönster och 
integration framför identitet. Människorna inom 
kategorin behöver inte nödvändigtvis ha något ge-
mensamt med varandra eller uppfatta sig vara en 
del av samma kategori (FOU 2003:3). 

Fundberg konstaterar att invandrarungdomar inte 
upplever rasism och främlingsfientlighet som ett 
stort problem inom idrotten. Ungdomarna upple-
ver inga kopplingar mellan intresse/förutsättningar 
för en idrott och en särskild etnisk grupp. Däremot 
finns det ett närvarande klassperspektiv (olika vill-
kor, hemförhållanden, utbildningsbakgrund) där 
invandraren ofta sorteras in i den grupp som förstås 
som underordnad och ungdomarna upplever att de 
bedöms hårdare utifrån sin bakgrund. 

Fundberg menar att vi kan tala om idrottens möj-
ligheter, drivkraft och fördelar å ena sidan och 

Fotboll en mötesplats 
– ett integrationsperspektiv

JESPER FUNDBERG 
Fil. dr i etnologi 
Lektor i idrottsvetenskap 
Malmö högskola

SAMTALSPARTNER

Det är trots allt på och  
runtomkring planen man möts,  
det är kring bollen man samlas,  

samarbetar och därigenom  
lär känna varandra.  

Det sker enligt idrottens regler  
och under vuxnas överinseende  
– det föräldraengagemang som  
samhället ropar efter finns inte  

på gator och torg men det  
finns inom idrotten. 

”

”
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idrottens hinder och risker å andra sidan (Fundberg 
2003). Under möjligheter kan vi sortera in fotbollen 
och idrottens lättillgänglighet. Idrottsplatser och 
föreningar finns i närheten och fotbollen är en re-
lativt billig sport. Som drivkraft nämns framförallt 
möjligheten att göra sig ett namn, att ta revansch 
eller till och med göra karriär och tjäna pengar på 
sin sport. Ungdomarna menar också att invandrar-
skapet kan medföra fördelar i form av en större vil-
ja att lyckas inom idrotten, en större träningsvilja 
och ett större kunnande på vissa områden såsom 
tekniska färdigheter, än svenska ungdomar. Villko-
ren i samhället ses som hot och idrotten erbjuder 
ett alternativ och en slags möjlighet till revansch.

Samtidigt kan idrotten, enligt Fundberg, fungera 
som en slags mätare på sakernas tillstånd. Även om 
möjligheterna är goda för olika grupper av ungdo-
mar inom idrotten så är möjligheterna ojämlikt för-
delade utanför. Det i sin tur påverkar möjligheterna 
att idrotta och att lyckas utanför idrotten, men idrot-
ten erbjuder i alla fall en mötesplats för människor 
med olika erfarenheter och bakgrunder. Fundberg 
konstaterar att idrotten är som samhället i stort och 
rymmer alla former av bemötande, varken sämre el-
ler bättre. De möten som sker inom idrotten kan i 
vissa fall vara gränsöverskridande och ge ökad för-
ståelse, förbrödring och glädje men i andra fall vara 
gränsbevakande och ge upphov till konflikter:

”Hur dessa möten laddas och vad de leder till är inte givet. 
Det beror på vad ledare, spelare, föräldrar och andra aktiva 
inom idrotten gör med dessa möten. Idrotten som integra-
tionsarena är därför ingen fråga om vilka eller hur många 
som deltar i idrottens verksamhet. Det handlar, kanske tri-
vialt sagt, snarare om vad idrottens aktörer gör, hur olika 
grupper möts på och vilket sätt människor tillåts påverka 
verksamhetens mål och mening” (FOU 2003:3). 

Idrotten och särskilt fotboll lockar många ungdo-
mar med migrationserfarenhet. Kanske är det be-
toningen på talang och intresse framför bakgrund 
och levnadsvillkor. Fundberg menar att man kan se 
idrotten som ett medel, till något bra:

”Ett exempel på detta är att se idrott som karriärväg och/
eller som alternativ livsstil. Idrotten lockar med att vara 
en ekonomisk och social språngbräda som ger erkännan-
de och status inför både den enskilde spelaren som för om-
givningen. Drivkraften är att lyckas och att skapa egna 
och bättre villkor vilket ungdomarna i studien menar att 
de saknar utanför idrotten” (FOU 2003:3).

Det finns dock risker med att satsa allt på ett kort. 
Ensidig fokusering på idrott kan få negativa kon-
sekvenser längre upp i åldern om man inte lyckas 
inom idrotten. Skador kan tvinga en att leta andra 
intäktsmöjligheter och om man då har prioriterat 
idrotten framför skolan kan man lätt halka efter. 
Studier visar dock att de invandrarungdomar som 
satsar på en fotbollskarriär trivs och presterar bra 
i skolan, till och med bättre än etniskt svenska spe-
lare (Peterson 2004). Samtidigt bidrar idrotten med 
andra värden som kan vara av betydelse, jämte sko-
lan, i uppfostringshänseende. 

Idrotten har potential att bidra till gemenskap, för-
eningsfostran, kontaktnät och självförtroende (FOU 
2003:3). Dessutom är det ju inte så att alla ungdo-
mar med invandrarbakgrund spelar fotboll för att 
bli stjärnor och att det här strikt sker i organiserad 
form i en elitinriktad miljö. Tvärtom så spelar de 
flesta invandrarungdomar fotboll för det rena nöj-
ets skull, utanför den organiserade föreningsverk-
samheten. Fundberg har uppmärksammat det här 
fenomenet i sin forskning och kallar de här ung-
domarna ”Spontanfotbollens riddare” (Fundberg 
2003). Tomas Peterson, verksam vid Malmö högsko-
la har en teori om varför just fotbollen och idrotten 
tilltalar ungdomar med invandrarbakgrund. Han 
menar att idrottens inriktning mot tävlan paradox-
alt nog kan skydda mot diskriminering. Han skriver:

”Jag tror samtidigt att idrotten som skola, eller som alter-
nativt utbildningssystem, gynnar – eller åtminstone inte 
missgynnar – grupper som tenderar att missgynnas –  
eller åtminstone inte gynnas – av den förhärskande peda-
gogiken i den vanliga skolan. Verksamheten har en tydlig 
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struktur och tydliga (mätbara) mål, den är omedelbart 
bekräftande och belönande. Man bedöms i första hand 
som idrottsutövare, det vill säga utifrån färdighet istället 
för utifrån bakgrund, vilket gör att segregationsmekanis-
mer som obönhörligen verkar i andra sociala samman-
hang tenderar att skjutas i bakgrunden. Måhända är 
en möjlig slutsats att idrotten kan bli en arena som inte 
bara integrerar invandrarungdomar i meningen anpas-
sar dem till det ”svenska idrottssystemet” utan att den 
också, delvis genom dem, kan omformas på ett sätt som 
både förbättrar idrottens praktik och dess möjligheter att 
fortsatt vara en viktig del av det svenska samhället” (Pe-
terson 2004). 

Enligt Peterson fungerar idrotten som en lämplig 
mötesplats där barn med invandrarbakgrund och 
svenska barn umgås och ägnar sig åt en verksam-
het vars form och innehåll man är överrens om. 
Idrotten kan på så vis öppna för umgänge ”över 
gränserna” även på andra områden i samhället. Pe-
terson tycker sig se en oroväckande utveckling där 
idrottens integrerande roll hotas både utifrån och 
inifrån genom att kommuner i allt högre utsträck-
ning skär ner i bidrag och verksamheter kopplade 
till kultur- och fritidssektorn. När stat, kommuner 
och landsting gör nedskärningar förstärks vissa si-
dor inom idrottens egna inre verksamheter samti-
digt som andra försvagas. 

Folkrörelseidrotten tenderar att bli mer kommersi-
ell, individualistisk och elitistisk. Baksidan av detta 
är att den då riskerar att bli otillgänglig för vissa 
grupper i samhället. Det är samma grupper som 
drabbas först av nedskärningar även i andra sam-
hällssektorer och till den gruppen kan vi räkna in 
stora invandrargrupper (Peterson 2004). Därför blir 
initiativ som Djurgårdsandans Drive In-Fotboll och 
Djurgårdsandan Sportcenter ännu viktigare när de 
mötesplatser som samhället erbjuder blir allt färre. 
Peterson:

”Jag tror att idrotten kan fungera som en viktig mötes-
plats. Verksamheten kan hjälpa invandrarbarn och ung-
domar att komma in i det svenska samhället, som det nu 
ser ut och som det nu fungerar. Vi får inte heller glömma 
att det handlar om ett ömsesidigt möte – det är inte bara 
invandrarungdomarna som finns på mötesplatsen. Men 
det är viktigt att det sker på idrottens villkor, med dess 
möjligheter och förvisso också begränsningar. Det är trots 
allt på och runtomkring planen man möts, det är kring 
bollen man samlas, samarbetar och därigenom lär känna 
varandra. Det sker enligt idrottens regler och under vux-
nas överinseende – det föräldraengagemang som samhäl-
let ropar efter finns inte på gator och torg men det finns 
inom idrotten. Så idrotten kan göra sitt. Men inte mer” 
(Peterson 2004). 

Man ska inte glömma  
bort vilka som driver projektet  

i sig, det spelar också roll,  
inte bara vilka man driver det för. 

 Ska man lyckas med implementering,  
har vi sett, måste man få  

människor i organisationen  
att själva driva det.

”
”
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JESPER FUNDBERG
Malmö högskola

Jag träffar Jesper Fundberg, verksam vid Malmö 
högskola för att prata om integration och fotboll. 
Fundberg konstaterar i ”Vem platsar i laget – en 
antologi om idrott och mångfald” att den etniska 
mångfalden inom idrotten handlar till stor del om 
att delta men när det kommer till delaktighet, det 
vill säga ge och ta ansvar, bestämma, ha inflytande 
och påverka, så minskar den etniska mångfalden 
drastiskt. Jag berättar om Djurgårdsandan och 
Drive In-Fotbollen och Fundberg tycker det är ett 
mycket lovvärt initiativ Djurgården har tagit. Tan-
ken med Drive In-Fotbollen är att det är ungdomar-
na i de här områdena som ska leda verksamheten 
på plats och på sätt styra projektet mestadels själva. 
På så sätt undviker Djurgårdsandan den vanligaste 
fällan, nämligen att man gör något för sakens skull 
och i processen glömmer bort för vilka man faktiskt 
ska arbeta. Fundberg redogör för utredningar som 
betonar just att man inte driver någonting åt nå-
gon utifrån. I antologin ”Vem platsar i laget” så ger 
Fundberg och de andra forskarna två råd till idrotts-
rörelsen. Man efterfrågar ett synsätt där man går 
från integration till delaktighet och från dom till 
oss. Med frasen från dom till oss menas inte att den 
egna organisationen ska ta mer plats utan att man 
ska rannsaka sin egen verksamhet och inte lägga 
över ansvaret för misslyckad integration på ”dom”. 
Fundberg: 

– Man ska inte glömma bort vilka som driver pro-
jektet i sig, det spelar också roll, inte bara vilka man 
driver det för. Ska man lyckas med implementering, 
har vi sett, måste man få människor i organisatio-
nen att själva driva det. Det kan vara via utbildning 
eller utvecklingsprojekt. Det ger större möjlighet 
till förändring än om någon konsult eller vad det 
nu är driver det utifrån, och säger gör si och så.

Fundberg menar att fokus ska ligga på att stötta, 
en slags hjälp till självhjälp skulle man kunna säga. 
Djurgårdsandan arbetar i samarbete med de lokala 
föreningar och organisationer som redan verkar i 
de här områdena:

– Att säga att i år ska vi jobba med värdegrundsfrå-
gor och nästa år något annat, det är dömt att miss-
lyckas. Det är bättre att ta reda på vad som faktiskt 
händer och se hur kan vi bygga en organisation 
som kan stötta det lokala engagemanget. Det krä-
ver lite tid i början. Vad är det som pågår och hur 
kan vi stötta det men sen blir det mycket enklare. 
Det samma gäller Djurgårdsandan. Det är de som är 
engagerade, som själva ska förändra det, det måste 
vara de som driver det. Utbilda ledare som finns på 
plats och som bor där. Då kommer det att fungera 
eller ha mycket större förutsättningar att fungera. 

Att föreningar axlar en större roll som utförare av 
verksamheter som tidigare legat på den offentliga 
sektorn är något som Fundberg ställer sig positiv 
till. Djurgårdsandans motivation och uthållighet 
är något som kan vara en fördel jämfört med en 
kommun:

I Djurgårdsandans Drive In-Fotboll finns fem 
olika  ansvarsområden för ledarna som rekry-
teras från de olika närområdena:

Platini – platschef, ansvarar för alla ledare på 
plats. ansvarar för att lokal är bokad, nycklar 
och kort, hålla i utvärdering vid passets slut, 
ge feed-back till ledare genom utvecklingssam-
tal, se till att Djurgårdsandans verksamhetsidé 
och mål efterlevs och implementeras i verk-
samheten 

Wenger – delar upp lagen och ansvarar för 
spelschema

Söderberg – anvarar för mottagande, trivsel 
och logistik, minglare

Lunkan – ansvarar för utrustning. ordning  
i omklädningsrum och städning

Colina – ansvarig för domare.

Glädje, värdighet och respekt – Alltid oavsett
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– Vi ser ju fler sådana här initiativ på många ställen. 
Det kommer ju att öka. Det avgörande måste vara 
om det känns motiverat att göra. Om en förening 
känner att det här är motiverat att göra för oss, då 
får man ju till den här uthålligheten. Det kan ju 
vara så att om en stadsdel eller kommun ska driva 
någonting så kanske det inte finns den motivatio-
nen. Då är det bättre att kommunen stöttar någon-
ting som drivs av en förening. Det är att föredra att 
drivkraften kommer från klubben och inte en kom-
mun som säger vad klubben ska göra. Det är en otro-
lig skillnad varifrån det kommer.

Fundberg återkommer till förankringen i de här ini-
tiativen och hur viktigt det är att ungdomarna kän-
ner sig delaktiga i utformning och utförande:

– Djurgårdsandan verkar ju ha undkommit de störs-
ta fällorna. Det är förankringen. Vem och vilka dri-
ver projektet, vilka som driver har ju med uthållig-
heten att göra också. Att man inte gör åt utan med. 
Man kan göra allt rätt men man gör åt. Då går det 
mycket trögare, mycket långsammare och risken 
blir större för att det ebbar ut. 

Fundberg redogör för forskning av Karin Book som 
visar att spontanidrottsplatser präglas av en stor do-
minans av pojkar. Därför är det viktigt att fundera 
kring hur man kan inkludera tjejer ännu mer. Det 
är något som Djurgårdsandan är väl medvetna om 
och det är en fråga som har hög prioritet nu när det 
nya centret öppnar.

Den ständiga prioriteringen av kärntjänsterna i 
vård, omsorg och skola och till transfereringar av bi-
drag och penningersättningar leder till utarmning 
i andra delar av offentlig service. Därför behövs nya 
strategier för de olika delarna i den offentliga poli-
tiken så att resurser kan kombineras och utvinnas 
på nya sätt så att innehåll och kvalitet i denna verk-
samhet kan utvecklas i stället för att minska och 
utarmas. Stadens eller landsbygdens gemensamma 
utrymme kan fyllas av mer goda, skapande, inspire-
rande aktiviteter. En ökning av goda beteenden som 

leder till utveckling och hälsa samt mindre ohälsa 
och sjukskrivningar. Det i sin tur leder till bättre 
välfärd, välstånd och ekonomisk tillväxt.

De olika modellerna för investeringar och samver-
kan är många: Offentlig investering – offentlig drift, 
privat investering – privat drift, uppdrag/entrepre-
nad – offentlig betalning eventuellt med skatteav-
drag etc. Nya ägarformer och blandformer prövas 
alltmer (PPP eller på svenska POS, Privat/Offentlig/
Samverkan). Genom samverkan där starka sam-
hällsintressen finns med kan i princip alla samhälls-
nyttiga (lönsamma i olika mening) projekt resas 
upp. Stat, region och kommuner samt välfärdsför-
säkringarna har redan intecknat sina skattebaser 
för löpande offentlig konsumtion (produktion) och 
kan endast stå för viss grundläggande andel av alla 
de investeringar som en dynamisk ekonomi som 
den svenska behöver. Nyskapande processer upp-
står ofta genom kombinationer av olika aktörer och 
resurser. Inom regional tillväxtplanering som drivs 
av kommuner och regioner med flera betonas att 
lokala entreprenörer, nätverk och partnerskap skall 
främjas. De innovativa projekt som skapas av indivi-
der och företag behöver specifika miljöer, nätverk, 
resurser och kompetenser för att bli framgångsrika. 
I alla branscher finns sådana möjligheter men mo-
dern entreprenörforskning visar att affärs- och an-
dra utvecklingsmöjligheter uppfattas bäst av indivi-
der som ser och kan hantera dessa kopplingar lokalt 
(”all business is local business”).

Idrotten kan på så vis  
öppna för umgänge ”över gränserna” 

även på andra områden  
i samhället.” ”
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• Så här långt kan vi alltså konstatera att det 
finns många positiva värden som vi kan applicera 
på fotbollen. I FoU-rapporten av Sandström & Nils-
son ”Idrottens roll i samhället II” specificeras några 
av de ”indirekta effekter” som idrotten genererar 
och som fotbollen behöver bli bättre på att omsätta 
i finansiella intäkter. Här refererar man till studier 
som påvisar fysisk hälsa, utbildning, välbefinnande 
men också effekter som är av ekonomiskt, socialt 
och kulturellt slag. I rapporten talar man om idrot-
tens ekonomiska och sociala effekter. Här sorterar 
vi in både idrottsföreningars ordinarie verksamhet 
och separata idrottsevenemang. Dessa i sin tur ge-
nererar olika typer av ekonomiska effekter, vissa 
direkt mätbara, andra mer svårdefinierade. Det kan 
handla om ett evenemang som samlar människor 
och bidrar med intäkter till det lokala näringslivet i 
form av restaurangbesök, resekostnader och hotell-
besök etc. (FOU 2008.3). 

Under sociala effekter sorterar man in ett ökat soci-
alt kapital vilket bereder väg för ideellt arbete, stär-
ker demokratin och bidrar till en positiv samhälls-
utveckling (Overgaard 2004). Sammanfattningsvis 
talar man i rapporten om sociala och monetära 
värden. Monetära värden är de intäkter, vanligtvis 
i form av pengar som kommer i omlopp i och runt 
omkring ett specifikt evenemang. En del stannar 
inom den förening som anordnar evenemanget 
(men kommer ändå kommunen tillgodo eftersom 
föreningen verkar inom kommunen med aktiva 
medlemmar från befolkningen, hyra etc.). En stor 
del av de pengar som är i omlopp kommer dock inte 
föreningen tillgodo utan stimulerar istället det lo-
kala näringslivet i form av mat och logi. 

I övrigt kan också nämnas de skatteintäkter och 
marknadsföringsvärde klubbarna bidrar med till 
kommunen (FOU 2008.3). Studier har till exempel 
visat att skatteintäkterna från idrottssektorn är 
mycket större än de offentliga bidragen till idrot-
ten. Ur marknadsföringshänseende kan sägas att 
idrott och sport, med syfte på hela den så kallade 

Idrott en näringslivssektor 
– ekonomiska och sociala mervärden

 Skatteintäkterna från  
idrotten och sporten är cirka  

tre gånger större än  
vad denna sektor erhåller 

 från det offentliga.  
Detta visar sportens/idrottens  
karaktär som vilken närings- 

livssektor som helst.

BJÖRN ANDERS LARSSON
Företagsekonom, samhälls- 
analytiker, ordförande i Idrotts-
ekonomiskt centrum, Lund

SAMTALSPARTNER

”
”
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idrottssektorn, utgör hela 60-65 miljarder kronor, 
vilket är mer än hälften av hela turism- och besöks-
näringens 100 miljarder kronor (IEC). 

Sandström och Nilsson, anser även de, att det är av 
största vikt att ett större erkännande till de sociala 
värdena, även om de är potentiellt svårare att mäta 
jämfört med de monetära värdena, eftersom den 
svenska föreningsverksamheten skulle få mycket 
svårt att överleva utan alla de ideella timmar som 
läggs ner på att leda, utbilda och motivera andra 
inom idrotten. Avslutningsvis konstaterar man:

”Det är således mycket svårt att göra en värdering av dessa 
värden. Inte desto mindre viktigt är det dock att de nämns 
och att fortsatta försök görs till att värdera dem, då de 
ofta kan vara av stor betydelse för en kommun samt att de 
utgör en viktig förhandlingsfaktor i dialogen mellan kom-
mun och idrottsförening” (FOU 2008.3). 

Alla samhällen består av ekonomiskt värdeskapan-
de som mäts monetärt som BNP fördelat på olika 
sektorer och branscher. I varje sådan sektor finns un-
derliggande problem som kan beräknas som nega- 
tiva ekonomiska poster och därmed korrigera det 
mätbara positiva BNP-värdet. Det gäller sociala, mil-
jömässiga och ekonomiska effekter. Vissa sektorer 
skapar stora negativa icke-monetära effekter och 
andra mindre. Sportsektorn i stort skapar ovanligt 
många positiva effekter (jobb, hälsa, upplevelser, so-
cial utveckling, integration och med endast mindre 
negativa miljöeffekter). De sociala problemen i sam-
hället med brottslighet och missbruk finns i den 
globala sporten liksom i andra samhällssektorer 
och särskilt storstäder. Björn Anders Larsson säger:

– Fotbollen i Sverige har en partiell BNP (BNP anger 
nettot eller produktiviteten som kan kallas för vär-
deskapande för lön, investeringar m m) 2011 på cir-
ka 6 miljarder kronor det vill säga 10%  av all sport 
i Sverige. Skatteintäkter från sektorn är därmed 
cirka 3 miljarder kronor. Denna tillförsel av pengar 
till offentlig sektor är naturligtvis större än vad sek-
torn erhåller från offentliga medel. Bilden är mot-

svarande på klubbnivå. De stora fotbollsklubbarna 
i Sverige AIK, Djurgården, IFK Göteborg, Malmö FF 
etc. har 100 miljoner kronor eller mer i årlig intäkt 
2011. Skatteintäkter från dessa är då 50 miljoner 
kronor eller mer. Kostnader för stat, region och 
kommun till dessa klubbar är betydligt mindre 
än detta belopp. Det är alltså så att fotbollen som 
bransch i Sverige på samma sätt som andra sporter 
(med undantag för ekonomiskt mycket små spor-
ter) bidrar genom sina värdeskapanden till vård, 
omsorg, skola, kultur, rättsväsende genom sin stora 
ekonomi och skatteintäkter. Om vi räknar i abso-
luta belopp är det sannolikt att fotboll är den sport 
som ger mest skattepengar till offentlig sektor. 

Varje idrottsevenemang är en ekonomisk aktivi-
tet som skapar inkomster på olika sätt och i olika 
led från en primär ”rums- och tidscirkel” närmast 
evenemanget till större avstånd från evenemanget. 
Det har funnits ett synsätt i svensk samhällsdebatt 
där evenemang och anläggningar för dessa ses som 
”extra och ibland onödiga kostnader för samhället”. 
Larsson kommenterar:

– Av det ekonomiska flödet går 50-60% till skattein-
täkter för nationen/regionen/kommunen. Dessa av 
idrotten skapade resurser används för välfärdens 
övriga utgifter. Skatteintäkterna från idrotten och 
sporten är cirka 3 gånger större än vad denna sek-

 Om vi räknar i absoluta  
belopp är det sannolikt  

att fotboll är den sport som  
ger mest skattepengar  

till offentlig sektor. 
”

”
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Sporten som massmediaupplevelse växer i informa-
tionssamhället, men dess attraktion på massorna 
har alltid funnits. De antika spelen och tävlingarna 
hade väldigt genomslag hos medborgarna och så 
har det varit i modern tid också före radio och TV. 

Sportsektorn i Sverige svarar för cirka hälften av 
upplevelse- och besöksindustrins alla resor, evene-
mang och övernattningar (en annan stor del är af-
färs- och konferensresor m m) vilket visar att sport, 
idrott och friluftsliv är en dominerande förklaring 
till hur upplevelse- och besöksindustrin skall kunna 
utvecklas. Redan har tjänstesektorerna visat tillväxt 
genom musik och design och även lyfts upp på det-
ta sätt från statliga myndigheter. De tillväxtbefräm-
jande offentliga aktörerna inser förhoppningsvis 
snart att sportbranschen är en ännu större och väx-
ande sektor. Det finns således många anledningar 
att främja tillväxten i denna del av samhällsekono-
min. 

I Sverige drivs ett mycket stort antal initiativ eller 
försök till främjande av innovationer i vissa bran-
scher. Sport och fritid är en del av upplevelsebran-
schen och där har inte medveten innovationspolitik 
införts ännu. Idrottsrörelsen kan här tillsammans 
med kommuner och landsting skapa nya innova-
tionsstrategier.

Sportsektorn i Sverige  
svarar för cirka hälften av  

upplevelse- och besöksindustrins  
alla resor, evenemang  
och övernattningar.

”
”tor erhåller från det offentliga. Detta visar sportens/

idrottens karaktär som vilken näringslivssektor 
som helst. 

Regional och lokal utveckling är grunden för natio-
nens ekonomiska tillväxt. De olika svenska starka 
klustren finns koncentrerade regionalt och lokalt. 
Idrotten och de andra sporterna och deras produk-
ter respektive tjänster produceras lokalt och konsu-
meras lokalt även om just massmedia distribuerar 
upplevelserna av tävlingarna och andra evenemang 
så att de kan upplevas samtidigt i hela världen. Just 
den egenskapen i sport: det konkreta sportevene-
manget med kroppens prestationer i centrum, med 
eller utan redskap och utrustning och utfört i ett 
”språk” som kan förstås överallt och omedelbart är 
den unika attraktionen. 

SAMHÄLLSNYTTAN

V

Genom bättre samarbete mellan den offentliga sektorn, näringslivet/marknadssektorn, civilsam-
hället och föreningarna ska de positiva krafterna väga över. De som ligger bakom exempelvis det 
idrottsrelaterade våldet och liknande störningar är, trots allt, en minoritet.
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Här diskuteras pedagogiskt och helt hypotetiskt hur klubben kan skapa en strategi där den sociala ekonomin och annat 
värdeskapande kommande år stöder den vanliga klubbverksamheten. Räkneexemplen baseras på de data som utvecklats 
inom Idrottsekonomiskt Centrum och Nordic Evaluation Group och är alltå inte Djurgårdens egna siffror. Det är viktigt 
att ansvaret för  detta avsnitt finns hos Björn Anders Larsson och Idrottsekonomiskt Centrum. Avsikten med texten är att 
Djurgården Fotboll skall pröva dessa förslag till strategier i sin fortsatta utveckling. Flera förslag till nyckeltal ges här.

ner assistenter) som ger 2-3 miljoner kronor plus 
tjänste- och värdeskapande som är mycket större.

Försäljning av merchandise och tjänster i särskilda 
butiker och Djurgården Stockholm Center (med 
museum och Hall of Fame) som är öppna året runt.

Aktivitetscenter som drivs av klubben med info, 
idrott, mat, dryck, kändisar, forskare etc. varje 
vecka året runt för respektive relationsgrupper.

Fysisk träning i alla åldrar på eget centrum samt 
3-4 franchisefilialer, samt utomhus nature sport 
camps där elitspelare visar upp sig etc. Nettointäkt 
till klubben.    

Klubben har kostnader för att driva verksamheter 
enligt ovan och i  fall av samverkan med entrepre-
nörer/partners får  klubben ofta enbart nettot/över-
skottet eller del av detta. Antag att omsättningen 
om några år i ovanstående verksamheter är 20 mil-
joner kronor. Det ger med en bruttomarginal före 
löner kanske 40% = 8 miljoner kronor som ger 4-6 
årsarbeten och därefter 3-4 miljoner kronor netto.
(i framtiden är denna ”sociala utvidgning” value 
stretching/enlargement) kanske 40-50 miljoner kro-
nor i omsättning med professionell management, 
en verksamhet med 10 årsarbetare som skapar stora 
sociala effekter i staden.

3. Monetära värden i relation till kommunen

Klubbens erhållna bidrag och subventionerade hyror

Klubben betalar för närvarande planhyror m m som 
innehåller subventioner till verksamheten. Detta bi-
dragsvärde kan beräknas uppgå till 2 000 kronor per 
årsaktiv i genomsnitt i alla åldrar. Med 1 000 spelare 
blir det årliga stödet 2 miljoner kronor (Detta blir 
för hela svenska föreningsdrivna fotbollen med säg 

Optimering av värdeskapande  
– i och runt Djurgården Fotboll

1. Intäkter inom arenan vid event, matcher är 
 målet 300 kronor utöver biljetten i snitt d v s  
 vid 10 000 ggr 300 kronor = 3 miljoner kronor  
 och stigande, vid 400 kronor ggr 20 000 i ny  
 arena = 8 miljoner kronor per hemmamatch 

Biljetter till matcher, d v s pris för olika tjänstekom-
binationer i olika relationer.

Försäljning av mat och dryck i olika kombinationer, 
prisklasser, pre-game events.

Försäljning av merchandise som kläder, program, 
böcker, bilder i butik/avdelning.

Interaktiva mobiltjänster samt dataskärmar som le-
vererar fotbollsbilder, intervjuer etc.

Reklamplatser på plats, riktad.

TV-avtal för säsongen genom förbund etc.

Reklamintäkter i media som ger klubben hela eller 
del av detta.

2. Intäkter från olika tjänster och produkter,  
 på andra tider och andra geografiska platser  
 inklusive digitala- respektive pappersmedia.  
 På sikt kan denna väv av tjänster från klub- 
 ben året runt riktas mot; 

Biljetter förköp, serier, paket, årskort, medlemsrät-
ter som inkluderar olika tjänster.

Standardiserade sponsorpaket till olika priser med 
klubbvärd, socialmentor, ungdomsmentor, miljö-
mentor, fotbollsutvecklingsmentor utanför EU. Ett 
exempel: en privatperson betalar 5 000 kr per år för 
att i Djurgårdens tröja/jacka på ledig tid arbeta med 
ett certifierat och riktat program. Kanske på sikt 500 
personer (säg 100 större roller ”master”, 400 perso-
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800 000 aktiva spelare ca 1,6 miljarder vilket är 20% 
av kommunernas kostnader netto för idrottsanlägg-
ningar).

Klubbens verksamheter skapar kommunal skattein-
komst på cirka 20% av skapad BKP (Bruttokommun-
produkt).

100 miljoner kronor i intäkter (motsvarar i princip 
skapad BKP) = 20 miljoner kronor i kommunal skat-
teinkomst. Detta är den direkta skatteeffekten för 
Stockholm stad. Vid fortsatt snabb tillväxt och vid 
200 miljoner kronor i intäkter och lokal BKP skapar 
klubben 40 miljoner kronor till staden. 

4. Monetära värden i relation till landstinget/ 
 regionen

Klubbens erhållna bidrag och subventioner

För närvarande obetydligt, X miljoner kronor. Ett 
treårigt partnerskap kan eventuellt skapa en IOP–
lösning (Ideell/Offentlig/Privat) om att klubben utför 
arbete med motion, träning för olika målgrupper i 
alla åldrar. Detta sker på klubbens anläggningar för 
säg X personer/år vid X antal tillfällen/person. Delta-
garna betalar säg 20 kronor/tillfälle och erhåller säg 
50 kronor/tillfälle av folkhälsomedel i landstinget. 
500 tillfällen/vecka ggr 50 veckor blir 25 000 tillfäl-
len vilket ger 1,2 miljoner kronor. Plus deltagarnas  
0,5 miljoner kronor.

Ett samarbete för bättre folkhälsa.

Klubbens erhållna bidrag och subventionerade sjuk-
vård. 

Normal sjukvård från landstinget (mot skattefinan-
siering) som för alla invånare samt tillkommande 
kostnader för kalkylmässigt 100 skador gånger 300 
kronor per år= 300 000 kronor.

Till detta kommer privatvårdavtalade behandlingar.

Skador, vårdcentralbesök, röntgen m m hos klub-
bens aktiva är kanske 3 miljoner kronor per år. 
Detta kan bli ett samarbete med sjukvårdsavtal som 

tillägg för medlemmar och supportrar i Djurgården 
Hälsa – ett samarbete för bättre sjukvård. 

Detta kan kopplas till sponsorer som ger aktiva fri 
sjukvård, både elit och bredd.

Klubben verksamhet ger cirka 10% i landstingsskatt 
av skapad BKP.

Vid 100 miljoner kronor intäkter (motsvarar i prin-
cip skapad BKP) får vi 10 miljoner kronor. Vid ökad 
volym till 200 miljoner kronor är landstingsskatten 
20 miljoner kronor.

Ett IOP-upplägg (Ideell/Offentlig/Privat) med trafi-
ken i SL kan ge fria resor (ev subventionerade till  
50%) för alla som åker till (avtalade, listade) trä-
ningstillfällen. Eller enbart unga som åker.

5. Monetära värden i relation till staten

Klubben erhåller via RF/DF statsbidrag i olika program 
och projekt. 

Dessa bidrag kan väntas bli en allt mindre andel av 
intäkterna. De kan komma att utvecklas till särskil-
da medel riktade till vissa ungdomsverksamheter 
etc. som på sikt blir projektmedel.

Bidragen kommer via kommun från staten.

Klubben verksamhet ger cirka 20% i olika statlig 
skatt och sociala avgifter av skapad BKP.

Vid 100 miljoner kronor intäkter (motsvarar i prin-
cip skapat BKP-tillskott) = 20 miljoner kronor. Vid 
200 miljoner kronor blir statens skatteinkomster 
cirka 40 miljoner kronor. 

6. Monetära värden i relation till företag  
 i marknader

Möjligheterna för ett varumärke fyllt av passion, 
glädje och andra starka värden är stora. Andra före-
tag och varumärken kan nå långt ut i relationer och 
kundkretsar genom Djurgården Fotboll. Transak-
tionskostnaderna är mycket låga för sponsorer som 
får effektiv marknadstäckning  och avkastning ge-
nom sponsorrelationer på många olika och nya sätt.
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7. Monetära värden i relation till andra orga- 
 nisationer, tredje sektorn

Genom en stark social profil hos Djurgården Fotboll 
och utbyggda nätverk i stadsdelarna mot olika mål-
grupper kan symmetrier skapas med andra starka 
socialt inriktade frivilligorganisationer i Stockholm 
som har samma eller liknade strategier. Detta ger 
ännu starkare socialt kapital och social ekonomi.

8. Monetära värden i relationer till anställda,  
 frivilliga och civila samhället

Nya relationer med supportrar, publik, mediatit-
tare och andra grupper kan användas för resurs-
skapande. Förslagsvis med mål som säger att  
10 000 stockholmare varje år skall samverka med 
Djurgården Fotboll i olika roller. Ägande i olika be-
tydelse kan utvecklas ur dessa lojala nätverk. Klub-
ben har 12 000 medlemmar, 20 000 starka support-
rar och 100 000 friends/gillare. Denna stora sociala 
struktur är under sammankoppling  med olika vär-
deskapande processer i klubben.

Dagens monetära stöd från supportrar (utöver bil-
jetter, mat, dryck, merchandise) är under uträkning 
och presenteras senare.

Fullt utbyggt kan stora monetära kapitalstrukturer 
skapas. 

9. Icke-monetära värden 

Till och från klubben

Den stora resursen i Djurgården Fotboll är den socia-
la kraften (och ännu tydligare exempel finns interna-
tionellt) som är ”större” än den ekonomiska kraften 
och som därför kan utvecklas för att skapa mer resur-
ser. Det kan förklaras med att relationer finns mel-
lan olika upplevelser av vad klubben står för (värden, 
ideologi, historiska symboler, identitetsskapanden) 
och de intressenter som har positiva attityder till och 
starka intressen och känslor för klubben. Attitydun-
dersökningar (marknads- och relationsstudier) kan 
visa var dessa goda relationer finns och ge underlag 

för utveckling av samarbete, samverkan och spons-
ringskedjor i nya kombinationer.

Klubben kan med denna strategi inom social (kul-
turell) ekonomi och det därtill kopplade sociala 
(kulturella) kapitalet skapa helt nya allianser och 
utvecklingsmöjligheter. Detta ger i sig ny utväxling 
även inom monetär ekonomi och detta på ett uthål-
ligt sätt.

Till och från kommunen, lokalsamhället

En grundläggande och speciellt stark relation i den 
svenska idrottsmodellen är sambandet med kom-
munens fritidsförvaltningar och i princip alla andra 
förvaltningar (barn och skola, fastigheter/bygg och 
nu allt mer turism och näringsverksamhet men ock-
så folkhälsa och socialförvaltning). Det finns ett an-
tal mycket framgångsrika exempel på sådana OPS-
modeller (Offentig/Privat/Samverkan) i olika sporter 
och särskilt med de ledande klubbarna i dessa orter 
och nya anläggningar och event. Den växande sport-
sektorn i samhället påverkar kommunerna. Särskilt 
i skapande av kommunal attraktion, massmedial 
uppmärksamhet med upplevelser nästan varje dag 
och i konkurrens med andra städer. Sedan några år 
rangordnas svenska kommuner i grader av sport-
kommun (ett 20-tal kriterier förekommer). Detta 
motiverar ännu mer samverkan mellan den stora 
elitklubben och den egna kommunen.  

Svensk fotboll med partiell BKP på cirka 6 miljarder 
kronor skapar cirka 1,2 miljarder intäkter i kom-
munskatter till de 290 kommunerna.

Till och från landsting, region

Stimulerar fysisk och psykisk aktivitet varje år som 
minskar behovet av vård och omsorg med att små 
eller stora åtgärder inte behövs. Den minskade vår-
den och ohälsan kan beräknas. Vid 100 personer i 
första cirkeln ggr i snitt 5 000 kr = 500 000 kr etc.
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För landet som helhet med 21 landsting skapar fot-
bollssektorn cirka 600 miljoner kronor i intäkter 
genom landstingsskatt men framför allt skapas en 
fokhälsoförbättrande effekt.

Till och från staten

Här har klubben skapat sociala program för att via 
sina nätverk minska brottslighet och utanförskap 
i samhället. Minskar utanförskap och kriminalitet 
etc. vilket minskar statens kostnader med 3 000 kro- 
nor per dygn/år kr för 2-5 personer eller kortare 
rättsvårdande insatser för 5-10 personer med 2 000 
kronor per dygn. Det vill säga totalt 6-10 (12) miljo-
ner kronor per år. Detta utöver minskade samhälls-
kostnader i andra sektorer.

För hela Sverige skapar fotbollen cirka 1,2 miljarder 
kronor i intäkter i moms, inkomstskatt, sociala av-
gifter m m samtidigt som fotbollen skapar innehåll 
i fritiden för spelare på alla nivåer och för publik. 
Verksamheten ger stöd för folkhälsan och stöder lo-
kal och regional utveckling i olika avseenden. Djur-
gården Fotboll har den rollen i Stockholm.

Till och från företag i marknader

Med framgångsrika kombinationer kan ett företag 
med klubben nå betydande ökning av kunskap, in-
tressen, attityd och köpbeteenden på en kommer-
siell marknad (se teoretiskt sett flygbolaget Emira-
tes marknadsandel).

Till och från andra organisationer, tredje sektorn

En stark elitklubb med stort stöd i samhället kan lie-
ra med sig med andra organisationer som har sym-
metriska/kompletterande värderingar. Klubben har 
en aktiv grön/miljöstrategi och kan liera sig med 
SNF, Fältbiologer etc.

Till och från anställda, frivilliga och civila samhället

Numerären av personal och deras nätverk ger klub-
ben en primär resurs varje år. Till detta kommer 
klubbmedlemmar och privata sponsorer, sedan 
olika kategorier av publik i kategorier från olika 

grader av supportrar, massmediasupportrar över 
landet och internationellt etc.

Här kan således skapas stora nätverk och relations-
strukturer som diskuterats ovan. I en stor stad har 
den stora klubben ett större nätverk än en mindre 
klubb. Det går dock att ”bli ännu större” än vad sta-
dens storlek ger utrymme för (exempel är Leksands 
IF eller globalt Manchester United eller Green Bay 
Packers). Denna ”stretching ” sker just genom de so-
ciala nätverken etc. långt bortom stadens begräns-
ningar men också socialt och demografiskt djupare 
inom kommunen (alla åldrar etc.). 

10. Det monetära kapitalets struktur 

Klubben eftersträvar egna ökade intäkter och mins-
kade kostnader  d v s maximalt överskott d v s effek-
tiv ekonomi (monetärt). Dessa resurser möjliggör 
skapande av strukturkapital i verksamheten.

Till klubbens kapital kan genom avtal och informel-
la kontakter kopplas resurser som kan koordineras 
med klubbens och som i princip blir samspelande 
resurser.

Monetärt eller finansiellt kapital kan utvecklas be-
tydligt. Med stora grupper av intressenter, organisa-
tioner i tredje sektorn och företag kopplade i part-
nerskap till Djurgården Fotboll kan vid behov detta 
omvandlas till direkta investeringar, aktiekapital, 
obligationer m m. Ju större socialt kapital kopplat 
till Djurgården Fotboll ute i omgivande samhället 
desto större möjlighet till omvandling till monetärt 
kapital.

11. Det sociala kapitalets struktur, det infor- 
 mella tidskapitalet

Genom medlemmar i klubben knyts dessas enga-
gemang och tidinsatser därtill i allt vidare och mer 
öppna cirklar olika grader av deltagande, biljettköp, 
intresse, kunskaper och andra beteenden hos olika 
målgrupper som ger klubben allt mer resurser.

Motsvarande processer ger social koppling hos dessa 
grupper som leder till andra effekter som: socialisa-
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tion, meningsskapande, folkhälsa, minskat utanför-
skap etc. I svaga sociala grupper med utanförskap, 
arbetslöshet etc. kan denna volym av klubbskapade 
nätverk ge mindre samhällsproblem d v s kostnader 
som hade varit större minskar med X kronor per in-
divid och i gruppen och under året.  

En stark klubb i denna dimension kan ha mycket 
stora värden här. Och tvärtom. Med större socialt ka-
pital d v s större volym av relationer; män, kvinnor 
i alla åldrar ökar läktarpubliken också från nivåer 
under 10 000 till 20 000 i snitt och därmed alla an-
dra värden och monetärt. 

En viktig avvägning av socialt kapital är balansen 
mellan negativt kapital (riktat mot skapade mot-
ståndare i omvärlden) och positivt kapital (som från 
egna nätverk omfattar staden, samhället omkring 
och samverkar med dessa utifrån egen självtillit och 
stolthet).

12. Det kulturella , historiska och varumärkes- 
 kapitalet

Tillhörigheten med mening, symboler, identitet 
sträcks ut i stora cirklar. Ju starkare klubbens profil, 
attraktion och värdetransferering är desto större. 
Klubben blir en attraktor i det sociala och kommu-
nikativa fältet. Staden identifieras inom sport med 
klubben på ett särskilt sätt (se Degerfors, Åtvidberg, 
Leksand men även de stora klubbarna Barcelona, 
Manchester City, Milan etc.).

En stark klubb kan skapa mycket stora värden i sta-
den. Det är ett socialt ansvar att bära.

De stora fotbollsklubbarna  
i Sverige AIK, Djurgården, IFK Göteborg, 
Malmö FF etc. har 100 miljoner kronor  

eller mer i årlig intäkt 2011.  
Skatteintäkter från dessa är då  
50 miljoner kronor eller mer.  

Kostnader för stat, region och kommun  
till dessa klubbar är betydligt mindre  

än detta belopp. Det är alltså så  
att fotbollen som bransch i Sverige  
på samma sätt som andra sporter  

(med undantag för ekonomiskt  
mycket små sporter) bidrar  

genom sina värdeskapanden till vård, 
omsorg, skola, kultur, rättsväsende  

genom sin stora ekonomi  
och skatteintäkter.

”

”
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Omvandlade värden ur en utvidgad och förstärkt 
monetär ekonomi till social ekonomi per år kan ses 
som en avkastning på socialt kapital, nätverk etc. 
med  10% av kapitalet per år d v s 30 miljoner kro-
nor. När det sociala kapitalet blir större och når säg 
500 kronor blir detta 50 miljoner kronor per år. 

Total samhällseffekt på statens och övriga samhäl-
lets ekonomi inklusive sänkningar av samhällets 
kostnader i olika sektorer blir då i storleksordning-
en 500 miljoner kronor. Det visar på de stora nytto-
värden som en socialt inriktad idrottsklubb, som 
Djurgården Fotboll, i denna storlek skapar.

Klubbens mål måste vara att utveckla dessa relatio-
ner, nätverk, flöden och struktrer för maximering 
av monetära, sociala, kulturella etc. värden uthål-
ligt under kommande årtionden. Grunden för allt 
är attraktiv, d v s värdepositiv fotboll på hög nivå 
exempelvis Allsvenskan och ibland Europaspel.  
Detta ger attraktion också i många andra relationer 
i samhället på samma sätt som en stark ”folkrörel-
se” (gemenskap, tillhörighet). 

13. Totala kalkyler för klubben som exempel

Vi erhåller följande kalkyluppställning, vi skiljer här mellan vad verksamheten skapar i respektive monetära 
och icke montetära värden:

Nuvarande monetärt inflöde    100 miljoner kronor = ca 50 miljoner kronor till offentlig sektor 
Potentiellt monetärt inflöde  +100 miljoner kronor som är under utveckling, i utvidgad verk- 
           samhet, sekundärintäkter

Monetära intäkter inom kort =200 miljoner kronor, inom ett eller ett par år

Icke monetära skapade värden 
för närvarande sociala värden/ 
nytta för samhället   100 miljoner kronor 
Potentiella icke monetära värden +200 miljoner kronor

Icke monetära värden =300 miljoner kronor

De icke monetära värdena skapas genom fotbollen för bredd och elit i klubben, för supportrar, övrig publik  
och de sociala nätverk som omger dessa. Värdena beräknas som skuggkostnader, det vill säga de som skulle 
uppstå för offentlig sektor om inte klubben funnits.
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I mars 2013 släpps den nationella utredningen 
”Mindre våld för pengarna”. Bakgrunden är upp-
fattningen att de olika aktörerna inom svensk fot-
boll med allt från supportrar, klubbar, förbund, 
polis och arenaägare inte själva kunnat lösa de 
supportrelaterade våldsyttringarna i samband med 
fotbollsevenemang. När arbetet med vår rapport 
”Djurgården Stockholm – Idrott och samhällsnytta 
i förening”  inleddes fanns det inga tankar på att 
angripa några av de punkter som ligger på den 
nationella samordnaren Björn Erikssons bord. Vi 
har istället velat fokusera på allt positivt fotbollen 
faktiskt bidrar med, såväl sociala som ekonomiska 
faktorer. Hela idén har varit att uppmärksamma lä-
saren på att man måste sätta fotbollens betydelse i 
en större kontext. Avsnittets rubrik ovan illustrerar 
den röda tråd som går igenom vår rapport, nämli-
gen att där aktörer från olika delar av samhället går 

ihop kan nya kombinationer, idéer och nytta upp-
stå. Rubriken får också fungera som en ingång till 
det sista avsnittet som behandlar polisens beslut att 
ta betalt av stockholmsklubbarna. 

Vi känner oss nästan tvingade att komma med ett 
inlägg i debatten om polisens beslut att fakturera 
klubbar organiserade som Idrotts AB hela notan för 
polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Eller 
för att vara ännu tydligare, nya länspolismästaren 
i Stockholm Mats Löfvings beslut att göra så. Vi 
måste beröra den här frågan eftersom den är direkt 
verksamhetshotande för flera klubbar ifråga och i 
längden går ut över alla de positiva värden som vi 
redogjort för i den här rapporten. Djurgårdsandans 
verksamheter som vi berättat om är väldigt beroen-
de av den uppmärksamhet Djurgårdens A-lag skaf-
far sig genom publik och sponsorer. För att inte tala 
om hur mycket fotbollen betyder för många stock-
holmare oavsett klubbtillhörighet.

2009, två år innan regeringen tillsatte sin utred-
ning tilldelades den amerikanska statsvetaren Eli-
nor Ostrom nobelpriset i ekonomi för sina insatser. 
Ostrom studerade många lyckade och misslyckade 
samarbeten världen över, utifrån vilka hon kunde 
dra slutsatser om vilka faktorer som är gynnsamma 
respektive ogynnsamma för samarbete. 

Tidigare har man inom statsvetenskapen varit 
pessimistisk till aktörers förmåga att överkomma 
egoistiska strategier till förmån för en taktik som 
baseras på samarbete och långsiktig hållbarhet. Ak-
törer är enligt det här perspektivet egennyttomaxi-
merare vilket får negativa konsekvenser för kollek-
tivet och den gemensamma resursen, i det här fallet 
svensk fotboll. Ostrom och Bo Rothstein, professor i 
statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har istäl-
let kunnat visa på att det mycket väl går att skapa 
samarbete och tillit i komplicerade aktörsrelatio-
ner men att det sociala kapitalet är bräckligt. Höjer 
vi blicken kan vi använda Ostroms och Rothsteins 
forskningsresultat för att förutse konsekvenser av 

Fotboll en gemensam resurs 
– vårda samarbeten!

Om man tror att andra  
också kommer att agera solidariskt  

och samarbeta om man själv gör det,  
är det ofta rationellt att samarbeta.  

Men om personen ifråga är  
övertygad om motsatsen är det,  
återigen, irrationellt att välja  

samarbete som strategi.

”
”
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polisens valda strategi. Hur aktörer förhåller sig till 
varandra och vilka beslut man tar, kommer vara av-
görande för svensk fotbolls framtid och i längden 
även för de berörda klubbarnas ungdomsfotboll 
och sociala verksamheter. Konsekvenserna måste 
tas i beaktande eller i alla fall medvetandegöras. En 
förhoppning är att ansvariga politiker förstår den 
raserande effekt av samarbetet som det här beslu-
tet får och inser att en lagändring behövs snarast. 
Först vill vi redogöra kort för bakgrunden i den  
här frågan.

Under mötet där beslutet kommunicerades till 
klubbarna lyfte polisens representanter fram det 
faktum att lagen inte ger dem något utrymme att 
göra annat än att fakturera klubbarna 100% av po-
liskostnaden. Det här är inte riktigt sant. Lagen ger 
polisen möjlighet att ge upp till 100% rabatt på po-
liskostnaden om särskilda skäl kan anges för detta. 
Den tidigare länspolismästaren Carin Götblad an-
såg att klubbarna behövde få tid på sig att ställa om 
till en ny verklighet med helt nya utgifter. Utgifter 
man inte har kunnat budgetera med. Av den anled-
ningen gavs en rabatt på 75% under en sexmåna-
ders period. Nya länspolismästarens argumentation 
går ut på att det inte längre finns skäl att förlänga 
den rabatten. Motsättningen ligger i polisens argu-
mentation där man å ena sidan säger att man bara 
följer lagen, samtidigt som man säger att beslutet 
är helt och hållet länspolismästarens eget och att 
han äger frågan huruvida rabatten ska förlängas 
eller inte. Lagen har ingen syn på rabattering och 
i övriga instanser har konsensus funnits kring att 
rabatten borde finnas kvar. 

Anledningen till att rabatten infördes var att klub-
barna skulle få en chans att förbereda sig och kor-
rigera sina budgetar och genom sitt beslut menar 
alltså länspolismästaren att det här kravet nu är 
uppfyllt samt att polisen är helt tillfreds med sin 
administration för hur den här frågan ska skötas. 
På flera områden framgår det dock att polisen inte 
själva har klart för sig hur det ska se ut. Djurgårdens 

VD Johan Ahlborg kommenterar:

– Då är det så här att nu går vi in i budgetproces-
sen inför nästa år. Man tar bort rabatten och det är 
fortfarande samma sak. Jag kan inte redogöra för 
min styrelse vad det blir för kostnader i slutändan. 
Det kan inte ens polisen svara på i dagens läge. Och 
då tycker jag det är allvarligt när en myndighet inte 
anser att det finns väsentliga skäl för att behålla 
rabatten när de inte ens själva kan tala om för oss 
vad kostnaden egentligen kommer att bli och hur 
ser modellen ut? Var finns transparensen? Polisen 
borde ju själva tänka, att vänta nu, tills vi har gjort 
hemläxan och har glasklara regler och direktiv, så 
borde man ju anse att det är särskilda skäl i sig. Det 
här hade inte accepterats någon annanstans.

Genom att klubbarna nu inte vet vilka belopp poli-
sen avser att debitera så vet man inte heller vilket 
eget kapital man kommer att ha i slutet av året. 
När man till slut får notan kan det mycket väl vara 
försent och risken är överhängande att det egna ka-
pitalet är negativt och att man därför riskerar att 
förlora sin elitlicens vilket får till följd att man inte 
kan driva verksamheten vidare.

Länspolismästarens strategi går helt emot Björn 
Erikssons direktiv, den går emot de samlade erfa-
renheter som klubbarna, Svenska Fotbollförbundet, 
Svensk Elitfotboll och Konkurrensverket rekom-
menderat, men också emot den egna styrelsen. I 
Polisstyrelsens uppdrag ligger att vara vägledande i 
övergripande frågor och säkerställa att arbetet med 
myndigheten överensstämmer med prioriteringar 
och beslut tagna av regering och riksdag. Polissty-
relsen införde en rabatt på 75% eftersom man ansåg 
att det fanns särskilda skäl att avvakta full debite-
ring. Så sent som i september 2012 klargjorde Polis-
styrelsen att man ansåg att rabatten skulle finnas 
kvar. Björn Eriksson har uttalat sig om timingen för 
beslutet:

”Jag har tydligt sagt vad jag tycker, att man ska ta bort 
det här. Om man nu vill ha lite betänketid så tycker jag 



57D j u r g å r d e n  S t o ck h o l m  –  I d r o t t  o ch  s a m h ä l l s n y t t a  i  f ö r e n i n g

att det hade varit rimligt att fortsätta med den här rabat-
ten och i lugn och ro prata igenom det här och komma 
fram till ett ställningstagande” (08-Fotboll 24/10 2012).

Björn Eriksson är orolig för att det här beslutet 
kommer att åsamka klubbarna stor skada om inte 
ett beslut om en lagändring tas snarast. I en artikel 
på Fotbollskanalen.se redogör Mats Enquist från 
Svensk Elitfotboll för vilka konsekvenser beslutet 
kan komma att få om beslutet står fast:

”Vi har två alternativ: Tomma läktare eller om vi ska be-
tala så här, gå i konkurs. Det finns ingen klubb idag som 
har ekonomi att ta extra kostnader på en halv miljon per 
match. Det handlar om idrottsföreningar som mer än väl 
betalat sin nota till samhället med ungdomsverksamhet, 
satsningar på utsatta grupper, det görs massor i de här 
föreningarna. Och inom svensk fotboll har vi gjort stora 
satsningar både med tid och pengar på supportrarna och 
ökad dialog med dem som har gett resultat. Vi har lagt 
50 miljoner på säkerhetsarbete vilket jag tycker är mycket 
för våra allsvenska lag.

En del beskyller oss för att inte ta ansvar för problemen 
på läktarna, det är tvärtom enligt mig. Vi har lagt mas-
sor av tid och pengar på detta vilket lett till att ordnings-
störningar på och runt matcher har minskat rejält och är 
totalt sett mycket få. Vi har en mycket positiv dialog med 
våra supporters, vilket gett resultat. Att det sen ibland 
finns problem på väg till och från arenorna är givetvis 
trist, men vi kan inte vara poliser på gator och torg.

Jag tycker att det kloka vore att man avvaktade nu när 
man tillsatt en nationell utredare, med bakgrund inom 
polisen, som kan idrotten väl. Låt då det slå igenom så vi 
får en demokratisk grund för hur vi ska tillämpa det här. 
Det är katastrof att polisen gör en egen ändring i tillämp-
ningen mitt under pågående utredningsarbete samtidigt 
som det arbetet pekar åt ett helt annat håll. Tillämpa 
därför gärna lagen strikt, men ge oss 100% rabatt till 
beslut tagits efter Björn Erikssons utredning, det är vårt 
förslag” (Fotbollskanalen 27/6 2012). 

I takt med att Björn Erikssons utredning ”Mindre 
våld för pengarna” börjar bli klar har Eriksson vid 

upprepade tillfällen lyft fram det enorma arbete 
som klubbarna lägger på säkerhet. Det har kommit 
att erkännas att de problem som ändå finns många 
gånger har legat utanför klubbarnas påverkansom-
råde i den mening att klubbarna helt enkelt inte 
har fått tillgång till de verktyg som behövs. Det har 
många gånger handlat om brist på koordinering 
mellan samhällets olika aktörer. Den nationella 
utredarens roll har därför varit att skaffa sig en 
överblick över hur de olika aktörerna arbetar och 
komma med förslag på lösningar. Glädjande nog 
har ordningsläget förbättrats mycket under 2011 
och 2012. I samband med att Björn Eriksson släppte 
sitt delbetänkande skriver han i en debattartikel i 
Dagens Nyheter den 11/4 2012:

”Ordningsläget inom såväl fotboll som ishockey har emel-
lertid klart förbättrats under 2011 och den del som kan 
överblickas under 2012. Trots detta torde den bild som ge-
mene man fått via medierna närmast vara den omvända. 
Mycket av detta går tillbaka på den gamla journalistiska 
sanningen att ”det inte är någon nyhet att trafiken på 
Västerbron fungerar”. Det faller utanför ramen att i en 
kort debattartikel kunna redovisa en fullständig bild av 
hur kampen mot idrottsrelaterat våld kan intensifieras. 
Jag väljer därför att översiktligt beröra några av försla-
gen på den repressiva sidan som jag anser extra viktiga. 
Samtidigt kan inte nog understrykas betydelsen av att 
arbeta med den goda supporterkulturen. Ett idrottsevene-
mang med jubel på läktaren, påhejandet av favoritlaget 
och glädjen när det egna laget gör mål är en självklar del 
i en idrottsupplevelse. Utan att arbeta förebyggande och 
utnyttja kraften i det ideella arbetet blir alla repressiva 
insatser meningslösa” (Dagens Nyheter 11/4 2012). 

Vi kan förstå Erikssons inlägg i debatten som att 
arbetet måste ta sin utgångspunkt i mycket av det 
hårda arbete som redan läggs på säkerhet hos de 
olika klubbarna, Svensk Elitfotboll och Svenska Fot-
bollförbundet men också i de supporterinitierade 
initiativen för en positiv supporterkultur. Enligt be-
räkningar av Eriksson lägger klubbarna i högsta se-
rien i fotboll och ishockey cirka 65 miljoner kronor 
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på säkerhet. Utöver det är det beräknade värdet för 
de ideella insatserna cirka 25 miljoner. Djurgården 
lägger ensamma 3.5 miljoner kronor på ordnings-
vakter och publikvärdar per år. Räknar du dessutom 
in alla ideella timmar som läggs ner av arenavärdar, 
evenemangspersonal och så vidare så är det till ett 
värde av 9.5 miljoner. Det är stora belopp för en 
klubb som idag omsätter 80 miljoner kronor. 

Länspolismästarens beslut innebär en fördubbling 
av säkerhetskostnaderna för dessa klubbar. Över-
huvudtaget är valet av tidpunkt för beslutet ytterst 
anmärkningsvärd. I en tid där aktörerna själva vitt-
nar om betydande framsteg och ett samarbete som 
fungerar bättre än någonsin tidigare och en vägran 
att lyssna till den egna polisstyrelsens rekommen-
dationer eller den nationella utredningen. Dan Pers-
son, välkänd skribent på Idrottens Affärer beskriver 
polisens beslut som en ”kniv i ryggen på idrotten”:

”Syftet med lagen var att idrotten inte skulle ingå. Förtex-
terna är explicit tydliga med att detta inte skulle drabba 
idrotten. Sedan valde man en dum modell för att defi-
niera idrott genom skrivelsen om ideell förening men att 
tolka en lag i strid med lagens syfte är inte värdigt en 
rättsstat. Utredningen som lämnat sitt delbetänkande 
har föreslagit att man bör ta bort poliskostnaderna för 
idrotten.  Elitidrotten betalar så mycket i skatter för sin 
verksamhet att de redan har betalat för sin bevakning. 
Dels faller all motivation för alla de ideella som gjort ett 
fantastiskt arbete med att minska problemen på match-
erna, dels är det efter 2012 med den lugnaste säsongen 
på länge en bestraffning när klubbarna borde fått en 
belöning efter sina stora satsningar på säkerhet. Här 
har Stockholmsklubbarna lagt tiotals miljoner på ökad 
säkerhet och tacken är detta. Tillkommande är att allt 
arbete som klubbarna gjort tillsammans med supporters 
förstörs. Supportrarna får rätt i sin syn på polisen där 
deras språkbruk avviker en smula från det vi använder. 
Polisen förvärrar ordningsproblemen i samhället genom 
sitt agerande” (Idrottens Affärer 12/10 2012).

Dan Persson sätter fingret på en av de allvarligaste 
konsekvenserna av polisens beslut enligt forsk-

ning på området ”samarbete”. Polisen menar att 
man genom att fakturera klubbarna kommer att 
minska ordningsstörningarna. Det skickar inga bra 
signaler. Det riskerar dessutom att skapa ett sämre 
arbetsklimat för polisen på arenorna eftersom klub-
bar och supportrar upplever detta som en stor orätt-
visa. Indirekt straffar man en aktör som är välvilligt 
inställd till samarbete. Ostrom konstaterar att ge-
nom att utdöma hårda straff mot en samarbetande 
aktör riskerar man att skapa stor fiendskap och för-
bittring. 

Både Ostrom och Rothstein använder sig av det 
spelteoretiska resonemanget. För att enskilda bru-
kare ska delta i skapandet och upprätthållandet av 
gemensamma ordningar måste de uppfatta andras 
vilja att medverka i gemensamma åtgärder som tro-
värdiga. För detta krävs social tillit. Social tillit krä-
ver i sin tur en stabil institutionell omgivning där 
det finns tydliga förhållningssätt för informations-

Elitidrotten betalar så  
mycket i skatter för sin verksamhet  

att de redan har betalat för sin bevakning.  
Dels faller all motivation för alla de  

ideella som gjort ett fantastiskt arbete  
med att minska problemen på  

matcherna, dels är det efter 2012 med  
den lugnaste säsongen på länge  

en bestraffning när klubbarna borde  
fått en belöning efter sina stora  

satsningar på säkerhet. 

”

”
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utbyte och beslutsfattande. Relationer är ömsesi-
digt förstärkande eller försvagande och huruvida 
relationen utvecklas i positiv eller negativ riktning 
bestäms mycket av aktörernas tidigare erfarenheter 
av deltagande. Applicerat på vårt fall riskerar en läg-
re tillit gentemot polisen hos klubbar och support-
rar skapa en mindre förståelse för polisens arbete 
i ett utförandeled. På det vinner ingen. Direktkom-
munikation, det vill säga upprepade samtal ansikte 
mot ansikte har visat sig ha väldigt positiv effekt på 
aktörers samarbetsmöjligheter (Ostrom 2009). 

På presskonferensen, den 10 oktober 2012, som följ-
de av beslutet att inte förlänga rabatten var de drab-
bade stockholmsklubbarna mycket besvikna på hur 
beslutet meddelades. Den person som tog beslutet 
valde till och med att utebli från mötet. Den institu-
tionella omgivningen är här allt annat än stabil och 
relationen mellan klubbar och polis riskerar att för-
sämras dramatiskt. Det är olyckligt eftersom klub-
barna redogör för ett gott samarbete med polisen 
på operativ nivå i planeringsarbetet inför och i sam-
band med matchevenemang. Ostroms forskning be-
tonar att beslutssituationen är en av de viktigaste 
komponenterna när man ska förändra individers 
syn på vad som ligger i deras egenintresse. Därför är 
kommunikationen i det här ledet så viktig:

”Upprättandet av ett forum för diskussioner omformade 
strukturen på situationen från en i vilken beslut togs obe-
roende och utan vetskap om vad andra gjorde, till en i 
vilken individerna diskuterade sina valmöjligheter med 
varandra” (Ostrom 2009:138).

Klubbarna upplever att polisens nya strategi från-
går den överrenskommelse som man tidigare har 
haft kring hur man ska arbeta gentemot varandra. 
Därmed kan vi förklara den stora besvikelse som 
man gav uttryck för på presskonferensen. Goda 
samarbeten kan förstås som ett slags ”tillförsikts-
spel” där aktörer skickar signaler till varandra. Roth-
stein refererar till forskning där man använder sig 
av uttrycket ”förtroendeskapande signaler” för att 
beskriva signaler som syftar till att låta motparten 

veta att man intar en samarbetsvänlig inställning 
(Rothstein 2003). Polisens rabatt kan förstås som 
en sådan förtroendeskapande signal där polisen 
genom rabatten kommunicerade till klubbarna en 
förståelse för frågans allvarliga natur. Genom att ta 
bort rabatten har man istället skapat ett klimat av 
misstro och osäkerhet. I en sådan miljö är förutsätt-
ningarna dåliga för samarbete. Ett trovärdigt lång-
siktigt samarbete förutsätter, enligt spelteorin, en 
förutsägbarhet i aktörsrelationen. Ostrom menar 
att brist på förutsägbarhet, information och förtro-
ende är något av de mest skadliga ingredienserna i 
samarbeten som har havererat. 

Ostrom var särskilt intresserad av hur statliga in-
stitutioners beteenden påverkar individuella in-
citament. Erfarenheter från fältstudier visar, att 
grupper som uppvisar de bäst fungerande lokala in-
stitutionerna för skötseln av gemensamma resurs-
tillgångar, har byggt upp ett effektivt socialt kapital 
under en längre period, där de mäktigare medlem-
marnas intressen korrelerar väl med effektiv skötsel 
av resursen. Betoningen på det arbete som utförs på 
lokal nivå kan inte underskattas (Ostrom 2009).

Mats Jonsson, evenemangsansvarig i Djurgården 
Fotboll, vittnar om hur samarbetet med andra klub-
bar fungerar jättesmidigt men att dialogen med 
polisen tyvärr har blivit sämre till följd av polisens 
beslut att ta betalt för sina kommenderingar. Han 
önskar att man istället skulle samarbeta kring frå-
gor men att öppenheten endast verkar gälla klub-
barna:

– Det är jättesvårt idag att få information av poli-
sen. Jag har ett tydligt exempel bara från igår när 
jag satt i möte med polismyndigheten. Polisen hade 
gjort upp ett föredömligt ”händelseträd” som man 
kallade det, där man hade gått igenom olika risk-
områden, riskskeenden, olika händelser som skulle 
kunna tänkas inträffa. Man hade gjort det i form av 
ett träd med vad som kan hända innan match, un-
der match och efter match och vilka åtgärder man 
ska genomföra. Det tyckte vi var ett fantastiskt bra 
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diskussionsunderlag. Det innehöll väldigt mycket 
matnyttigt. Problemet var att när vi skulle gå däri-
från så kommer polisen tillbaka och säger ”Du, det 
här händelseträdet vill jag gärna ha tillbaka”. Vi 
hade inte skrivit av något för vi hade ju fått det utde-
lat. Det här hade ju vi kunnat ta hem på kammaren 
och fundera kring, och återkomma till. Nu blev vi 
istället tvungna att lämna tillbaka allting. Det här 
illustrerar hur polisen resonerar kring öppenhet. 
Det är en tydlig fingervisning om hur klimatet är. 
De är så oerhört protektionistiska. De vill inte bjuda 
på någonting. 

Här hade man gärna sett att deltagarna kunde ut-
veckla den här trädillustrationen och ha glädje av 
den tillsammans i det fortsatta arbetet. Några av de 
bästa och nästan omöjliga samarbetskonstellatio-
ner har initierats av brukarna själva, det vill säga de 
som påverkas av utgången dagligen. Nationella be-
slutandeorgan har återkommande problem i sitt ar-
bete att ta fram effektiva och heltäckande lösningar 
som stimulerar samarbete kring ett gemensamt 
problemområde. 

Ostrom redogör för forskning som bekräftar bil-
den av att regler och regelövervakning som i allt-
för hög grad sker ”utanför” den lokala arenan kan 
minska incitamenten för samarbetsmässigt bete-
ende. Slutsatserna som dras är istället att sociala 
normer, särskilt i miljöer där parterna kommuni-
cerar med varandra, kan fungera minst lika bra för 
att åstadkomma samarbetsmässigt beteende, som 
ett system där regler, övervakning och sanktioner 
skötts på central nivå och utan inflytande för bru-
karna. Konsekvensen blir, menar Ostrom, att man 
får svårt att få med sig medborgarna att aktivt 
engagera sig i skötseln av densamma. Därför har 
decentralisering kommit att erkännas i allt högre 
utsträckning för att bättre ta till vara på det enga-
gemang och kompetens som finns på lokal nivå 
(Ostrom 2010). Polisen trycker återkommande på 
att samarbetet måste fortsätta trots polisens nya 
inriktning men för att citera Bo Rothstein:

”Om man tror att andra också kommer att agera soli-
dariskt och samarbeta om man själv gör det, är det ofta 
rationellt att samarbeta. Men om personen ifråga är 
övertygad om motsatsen är det, återigen, irrationellt att 
välja samarbete som strategi” (Rothstein 2003).

Björn Eriksson skriver just det, att arbetet måste ta 
sin utgångspunkt i det omfattande arbete som re-
dan läggs ner och i den positiva supporterkulturen 
– det vill säga i den lokala kontext som Ostrom ta-
lar om. Faktureringsbeslutet går emot den samlade 
kunskapen som finns hos de aktörer (klubbar, sup-
portrar polisen på operativ nivå och den nationella 
utredaren m.fl.) som verkar på lokal nivå. Beslutet 
är tvärtom taget av en länspolismästare som arbetar 
långt ifrån den dagliga verksamheten. Ostrom har 
därmed kunnat förutse den besvikelse och förbitt-
ring som detta har skapat hos de aktörer som verkar 
närmast resursen. 

Så långt som möjligt  
undvika särlösningar för idrotts- 

arrangemang, att repressiva  
insatser ska riktas mot individer  

och inte mot kollektiv,  
att nyckeln till framgång  

är uthållighet och klart definierade  
ansvars- och befogenhetsområden  

samt att stöd för den goda  
supporterkulturen är av  

avgörande betydelse.

”

”
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Forskning om resursanvändning visar att dess kom-
plexitet bäst bemöts genom multilösningar, där 
flera nivåers engagemang tas till vara på istället för 
att förlita sig till en central bestämmandestruktur. 
Således borde polisen arbeta tillsammans med klub-
barna och den nationella utredaren i den här frå-
gan. Ostroms forskning har betonat vikten av att ak-
törerna känner att de har inflytande över sin egen 
situation. Liknelser kan här göras med hur lokala 
brukare känner sig överkörda när beslutsmakten 
centraliseras och standardiseras utan att ta hänsyn 
till situationens kontext. Istället för att hitta lös-
ningar på de utmaningar som aktörer ställs inför 
när det gäller gemensamma resurspooler har man 
tidigare i alltför hög grad fokuserat på att kunna ge 
standardiserade råd till utomstående bestämman-
deorgan eller ”sociala planerare” om hur man bäst 
implementerar nya strukturer hos de inblandade 
aktörerna. Förändringen, det vill säga omstrukture-
ringen av handlingsmönster, måste komma utifrån 
har man resonerat, och inte från de inblandade aktö-
rernas självreflektion och kreativitet (Ostrom 2010).

Mats Jonsson framhåller att beslutet är direkt verk-
samhetshotande men kanske ännu viktigare, det 
går tvärtemot hur man borde arbeta för att skapa så 
säkra arrangemang som möjligt, det vill säga sam-
arbeta och utbyta kunskaper:

– Problemet är, att ju mer öppna vi är desto mer 
hamnar det i slutnotan. Vi har inte kommit dithän  
än, men risken finns om polisen fortsätter på den 
inslagna vägen. Då kanske vi inte kan eller vill vara 
så öppna och transparenta. Varje gång som vi över-
klagar ett beslut, även om de förstår att vi gör det, så 
tycker de nog att vi är lite jobbiga. ”Kan vi inte bara 
foga oss till det här, kan vi inte bara blicka framåt”. 
Jag är ganska säker på att de inte förstår vår verklig-
het. De förstår inte att om tvingas betala polisnotor 
i den här storleksordningen så kommer vi gå under, 
vi kommer att gå i konkurs. Polismyndigheten och 
dess tjänstemän förstår inte vår verklighet för de 
jobbar i en verksamhet som inte kan gå i konkurs.

Mats Jonsson upplever att det saknas förståelse för 
de allvarliga konsekvenser som beslutet kommer 
att medföra. En förutsättning för att ta andras argu-
ment i beaktande är att det finns en ömsesidighet 
i detta. En seriös argumentation är ouppnåelig om 
man upplever att ens egna ståndpunkter inte tas på 
allvar (Rothstein 2003:85). Björn Erikssons utgångs-
punkter tangerar flera av de värden som Ostrom an-
ser vara av betydande vikt. Eriksson:

”Bland dessa märks att så långt som möjligt undvika sär-
lösningar för idrottsarrangemang, att repressiva insatser 
ska riktas mot individer och inte mot kollektiv, att nyckeln 
till framgång är uthållighet och klart definierade ansvars- 
och befogenhetsområden samt att stöd för den goda sup-
porterkulturen är av avgörande betydelse” (SOU 2012).

Ostrom betonar vikten av graderade sanktioner 
som tar hänsyn till föränderliga och ovissa miljöer. 
Sanktioner är nödvändigt och skapar en trygghet 
hos aktörerna eftersom man är förvissade om att 
fuskare straffas. Dock bör man inte straffa tillfäl-
liga regelöverträdelser som kan förklaras och till en 
viss del ursäktas av de specifika omständigheterna.  
Istället handlar det om att straffa kontinuerligt 
återkommande regelöverträdelser (Ostrom 2010).

Vidare skriver Eriksson om hur han upplever aktö-
rernas samarbetsvilja:

”Som nationell samordnare kan jag konstatera att intres-
set för att konstruktivt medverka från berörda parter har 
varit högt. Det övergripande målet att skapa en nationell 
strategi – låt vara med regionala variationer – har delats 
av alla aktörer. Responsen för att se uppdraget också som 
ett verkstadsarbete med många muttrar och skruvar har 
också fått ett solitt stöd. Det är ett de många små stegen 
som ger resultat, inte alltid de stora utspelen. Därför har 
mycket av min tid ägnats åt överläggningar och förhand-
lingar snarare än att skriva utredningstext. Här har min 
roll varit att verka som katalysator” (SOU 2012:23). 

Läsaren får själv göra en bedömning av huruvida 
länspolismästaren arbetar utifrån samma utgångs-
punkter som den av regeringen utsedda nationella 
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samordnaren. I ett öppet brev skriver Svensk Elit-
fotboll att länspolismästarens beslut att slopa den 
rabatt som klubbarna erhållit direkt riskerar att 
omkullkasta de senaste årens målmedvetna och 
framgångsrika arbete. Ett arbete som påbörjades 
långt innan den nya länspolismästaren tillträde: 

”Flera års målinriktat arbete över hela landet riskerar 
att omintetgöras genom ett ogenomtänkt beslut. Frågan 
är om inte ett sådant beslut rent av kan betraktas som 
farligt för samhället och allmänheten? Vi inom Svensk 
Elitfotboll anser att den här frågan är så viktig att vi 
dessutom bett att få träffa Justitieministern för särskilda 
överläggningar. Vi har blivit nekade ett sådant möte 
med motiveringen att regeringens utredning pågår. Man 
kunde ju hoppas att även polismyndigheten i Stockholm 
följde sin egen styrelses beslut att också avvakta utred-
ningens slutbetänkande innan man vidtar åtgärder som 
riskerar att kullkasta flera års arbete för att förbättra 
miljön kring våra stora idrottsevenemang. Genom läns-
polismästarens beslut riskerar elitidrotten i Stockholm 
att slås ut. Vem är beredd att ta det ansvaret? Det är dags 
att någon kliver fram innan det är för sent”.

De flesta har nog befunnit sig i situationer, eller 
kan tänka på situationer, där det varit uppenbart 
att alla skulle ha tjänat på, att alla ställde upp och 

agerade utifrån samarbetsmässiga premisser men 
upptäckten att andra inte agerar samarbetsmäs-
sigt tenderar att minska ens egna ansträngningar 
för det gemensamma bästa. Den egna lojaliteten är 
därför beroende av hur man uppfattar de andras 
lojalitet. Begreppet ”förväntar” är en central faktor  
d v s att människors agerande styrs av vad de an-
tar att motparten kommer att göra som respons 
på deras eget agerande. Det är förutsägbarheten i 
relationen mellan individer som bestämmer ett be-
teende som är önskvärt hos de inblandade parterna. 
Förutsägbarheten, i sin tur, förutsätter stabila, icke-
korrumperade och pålitliga institutioner. Tilliten, 
menar Rothstein är högre i de samhällen som har 
attribut som redogjorts för ovan (Rothstein 2003).

”Allmänningens dilemma” karaktäriseras av en 
misstro till andra aktörer som berörs av en och 
samma resurs. I situationer där allmänningens di-
lemma existerar efterlyses ofta en lösning genom 
en yttre aktör. Nära anknutet till allmänningens 
tragedi är den sociala fällans logik. Situationens lo-
gik ser ut som följer:

*  Situationen är sådan att ”alla” vinner på om  
 ”alla” väljer att samarbeta.

*  Men – om man inte litar på att ”alla andra”  
 samarbetar, är det meningslöst att själv välja  
 att samarbeta eftersom det som skall åstad- 
 kommas kräver att åtminstone nästan alla  
 andra också samarbetar.

*  Det betyder att det kan vara rationellt att inte  
 samarbeta om man inte litar på att de andra  
 också samarbetar. 

*  Slutsats: ett effektivt samarbete för gemen- 
 samma ändamål kan bara uppstå om man litar  
 på att de andra också väljer att samarbeta.

*  Utan denna tillit slår den sociala fällan obön- 
 hörligen igen, d v s  vi hamnar i en situation där  
 alla får det sämre, trots att alla inser att alla  
 skulle tjänat på att välja att samarbeta (Roth- 
 stein 2003). 

Genom länspolismästarens  
beslut riskerar elitidrotten  

i Stockholm att slås ut.  
Vem är beredd att ta det ansvaret?  
Det är dags att någon kliver fram  

innan det är för sent.

”
”
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Ostroms forskning erbjuder olika lösningar på den 
här problematiken. Det kan vara att en central myn-
dighet måste åta sig att enhetliga beslut för en sär-
skild resurs på permanent basis eller att en central 
myndighet delar ut privata rättigheter till resursen 
och sedan låter individerna driva sina egna intres-
sen inom ramen för en samling väldefinierade 
äganderättigheter. Ett ytterligare alternativ är ett 
som tillskriver aktörerna en större roll i utforman-
det av regler och sanktioner. 

Ostrom använder just exemplet med idrottsserier 
för att illustrera det här alternativet. I matcher finns 
frestelsen att luras och bryta mot reglerna ständigt 
närvarande. Olyckor inträffar och regler bryts, men 
att bryta mot reglerna behöver inte vara en avsiktlig 
handling. Här behövs det utrymme för tolkning och 
anpassning av sanktioner efter situation. I seriespel 
låter man därför privata kontrollanter genomdriva 
reglerna. Den här kontrollanten kan förstås som en 
privat skiljedomare. Domaren är tillsatt av parterna 
och tvingar därför inte på dem något avtal utan 
hjälper dem lösa eventuella tvister utifrån en sam-
ling arbetsregler som parterna själva kommit över-
rens om (Ostrom 2009).

Vi kan förstå Björn Eriksson som en slags domare 
i det här fallet. Han är utsedd av regeringen för 
att sätta sig in i frågans komplexitet och komma 
med förslag på lösningar som bidrar till ”resursen” 
svensk fotbolls fortlevnad och konkurrenskraft. Han 
är dessutom omgiven av experter och sakkunniga 
och är den som har bäst helhetsgrepp om frågan. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet från 1 novem-
ber 2012 skriver rikspolischefen Bengt Svensson och 
Anders Knape från Sveriges Kommuner och Lands-
ting på ämnet ungdomsbrottslighet. Forskning och 
erfarenheter berättar för oss att tydliga och tidiga 
insatser mot ungdomars brottslighet motverkar 
kriminalitet i framtiden. Artikelförfattarna vill att 
fokus flyttas från att man hanterar problemen i 
efterhand till förebyggande åtgärder. Genom sam-
ordning och lokala initiativ ökar möjligheterna att 
fånga upp individer som riskerar att hamna snett. 
Man argumenterar för att rådande sekretesslagstift-
ning förhindrar ett sådant arbetsförfarande (SvD 
1/11 2012). Vi menar att polisen bör arbeta på sam-
ma sätt i frågan om våld i samband med fotbolls-
matcher. Arbetet bör vara förebyggande och utgå 
från det kunnande som finns hos klubbarna, poli-
sens operativa avdelning och den expertis som den 
nationella samordnaren bidragit med. Skillnaden 
är här att lagen faktiskt tillåter en sådan strategi ge-
nom det utrymme som möjligheten till rabatt ger. 
För att låna Björn Erikssons ord:

Utan att arbeta före- 
byggande och utnyttja kraften  

i det ideella arbetet  
blir alla repressiva insatser  

meningslösa.
”

”

Vårda samarbeten! Samhället kan i samverkan mellan myndighe-
terna och  idrottens aktörer skapa förutsättningar för minskat våld 
i samband med fotbollsmatcher, menar Björn Eriksson i delbetän-
kandet ”Mindre våld för pengarna”.
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Vårt främsta syfte med den här sammanställningen är att 
visa vilka stora samhällsnyttiga värden socialt inriktade 
föreningar som Djurgården Fotboll bidrar med i sin om-
fattande verksamhet. Djurgården förknippas mycket med 
sitt starka varumärke (Sveriges starkaste enligt en färsk 
undersökning), sin framgångsrika elitverksamhet och 
inte minst sina många sympatisörer. Djurgården, liksom 
andra stora svenska idrottsföreningar, väcker känslor hos 
många människor, mycket genom omfattande massme-
dial täckning. Massmedia har en viktig funktion att fylla, 
att sprida intresse för svensk fotboll, och svensk fotboll 
är delvis beroende av den uppmärksamheten för att växa. 
Det banar väg för mer publik, fler samarbetspartners och i 
slutändan mer framgång i verksamhetens alla led. 

Samtidigt tvingas man konstatera att svensk fotboll  
fått utstå en del negativ publicitet de senaste åren. I följd-
verkningarna av detta, drunknar ofta det omfattande ar-
bete som läggs ner i de olika föreningarna och de stora 
framsteg som gjorts de senaste åren i takt med att svensk 
fotboll har professionaliserats. Vi har därmed ett viktigt 
arbete framför oss i att tydligare kommunicera detta så 
att vi kan undvika många av de missförstånd, som ibland 
tillåts ta lite väl stor plats i debatten. Det här bidraget 
presenteras inom ramen för den omfattande verksamhet 
som bedrivs i Djurgården men med viktig tillförd tyngd,  
i form av kunskapsbaserade texter och intervjuer med, 
för den här sammanställningen, relevanta forskarrepre-
sentanter.

Djurgården är mycket mer än en elitfotbollsförening. 
Med sina 1 200 ungdomsspelare men kanske framförallt 
med sina omfattande sociala satsningar. Genom Djur-
gårdsandan är man en samhällsaktör som förtjänar att 
tas på allvar. I år har man dessutom som första europe-
iska fotbollsklubb släppt en CSR-redovisning och CSR-
arbetet är i Djurgården djupt integrerat i den dagliga 
verksamheten. Det här sociala ansvarstagandet glöms 
bort ibland, även om vi i den här sammanställningen  
argumenterar för att även elitfotbollsverksamheten bor-
de få ett större erkännande i Sverige. Citatet på baksidan 
av den här sammanställningen, är en intressant ingång 
till det avsnitt, som hårdraget behandlar vår oförmåga 
att uppskatta vår egen svenska liga. Varför har vi så svårt 
att förhålla oss till publikperspektivet i Sverige och varför 
ställer vi olika delar av idrotten mot varandra? Elitidrot-
ten, breddidrotten och ungdomsidrotten bidrar alla med 

Slutord 

olika typer av värden och borde alla kunna samsas. Det 
finns ingen anledning att rangordna dem, eller åtmin- 
stone inte förringa någon av dem. I Djurgården är de 
olika verksamheterna (elit, ungdom, social verksamhet) 
intimt förknippade med varandra och har stor nytta av 
varandras framgång. Dessutom skänker supporterskapet 
stor glädje till många människor genom hela livet. 

Genom det sociala ansvarstagandet kan klubben skapa 
nya spännande samarbeten med den offentliga och privata 
sektorn. Den här relationen är ömsesidig och vi menar att 
samhället har stor glädje av att arbeta tillsammans med 
Djurgården i många frågor. För den offentliga sektorn 
kan det handla om att nå ut till en publik som annars 
är svår att nå. Förmedla budskap och kampanjer mer  
effektivt, arbeta med positiva förebilder, bygga relationer 
med den privata sektorn, förstärka den lokala profilen 
samt uppmuntra ansvarsfulla företag och positiva initia-
tiv. Företag kan med Djurgården skapa positiva associa-
tioner med företagets image och rykte genom lokal för-
ankring och närvaro, nå nya marknader, erbjuda givande 
volontärinsatser och öka motivationen bland personalen. 

Flera av de intervjuade hyllar Djurgårdens sociala enga-
gemang och vi har visat att Djurgården är en utmärkt 
utförare i många hänseenden, bland annat spontanidrott 
och integrationsprojekt. Man kommer också att erbjuda 
ungdomar praktik och arbetsplatser i något som heter 
Jobbchansen. Sedan flera år tillbaka har man öppet helg-
tid i sporthallar i Alby/Botkyrka, Spånga/Tensta och Kista/
Rinkeby. Drive In-ledaren Ali Khalil ifrån Alby berättar om 
hur viktigt Djurgårdens arbete är för området. Med det 
nyöppnade motionscentret Djurgårdsandan Sportcenter 
och den nyligen uppförda Johan Björkmans hall på Hjort-
hagen, kan man erbjuda ännu fler ungdomar en rad akti-
viteter. Allt ifrån fotboll, kampsport och boxning till an-
dra motionsidrotter. Djurgården Friidrott återupptar sin 
verksamhet och kommer att erbjuda en hel del aktiviteter 
på Stockholms stadion framöver. Förhoppningsvis får vi 
då se en stor blandning människor, med olika åldrar och 
bakgrund, ta del i aktiviteterna som erbjuds.

Det är inte bara elitverksamheten, som med flytten till 
nya Tele2 Arena, går ett mycket spännande 2013 till mö-
tes, utan hela Djurgården som förening och samhällspro-
jekt. Det är med stor framtidstro som föreningen går in i 
ett nytt år. 
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Idrottens sociala och civila kapital – social och informell ekonomi 
– det ger möjligheter för högre tillväxt i sportsektorn och därmed 
bättre folkhälsa och välfärd.  

Teser d v s påståenden som denna text hävdar:

Idrottsrörelsen i Norden har sin sociala grund i sektor 3 med stöd av offentlig sektor 1 
och den utvecklas nu starkt med stöd av marknadsekonomin som mobiliserar civilsam-
hället ytterligare i sport.

Den monetära ekonomin i sport kan utvecklas och effektiviseras betydligt med stöd av 
informell social insats.

Vissa samhällssektorer och branscher kan utvecklas mer än andra med stöd av denna 
informella insats och dit hör sportsektorn.

Samspelet mellan första sektorn, den offentliga, och civilsamhället sker ofta mer ef-
fektivt när intermedierande (sammankopplande, matchande) organisationer i tredje 
sektorn är inkluderad (gäller områdena omsorg, vård, sport, kultur etc.).

Det finns i Sverige en väldig reserv av tid d v s möjliga arbetsinsatser inom allas fritid, 
hos unga och hos äldre som kan mobiliseras till monetär ekonomi (sektor 1 och 2) eller 
till insatser i frivilligt arbete i  sektor 3. 

En stor mängd värden skapas i sektor 3 och i samhällets alla sektorer. Alternativkostna-
den för stat, landsting och kommun att ersätta allt frivilligt arbete i sektor 3 skulle bli 
cirka 400-600 miljarder kronor vilket skulle kräva en skattehöjning 20 till 40% i Sverige.   

En stor mängd värden skapas i civilsamhället sektor 4. Alternativkostnaden för offentlig 
sektor att utföra allt civilt arbete är oändlig i princip lika med kanske 4 000 miljarder 
kronor – en BNP till – d v s omöjlig. Redan vid den insats Sverige har idag av offentlig 
sektor i människors civila liv krävs cirka 50% skattekvot (under 1960 var skattekvoten  
i Sverige 30%).  

Sektor 3 kan skapa kraftig tillväxt genom att dess nätverk är bättre än sektor 1 och 2  
på att mobilisera sektor 4 d v s de som ännu inte engagerar sig. Miljoner invånare och 
stora mängder arbetstimmar kan mobiliseras fram ur sektor 4. Civilsamhället är en stor 
resurs för än mer nyskapande i samhället, nyföretagande etc.    

Bilaga 
Idrottens sociala och civila kapital för bättre hälsa och välfärd  

Förklaringar:  
Sektor 1 – Offentliga sektorn Sektor 2 – Marknads-/näringlivssektorn 
Sektor 3 – Den frivilliga, organiserade sektorn Sektor 4 – Den civila sektorn, civilsammhället

TEXT: BJÖRN ANDERS LARSSON
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Inledning och definitioner
Jordens befolkning på sju miljarder invånare ska-
par med sina dagliga timmar (totalt på jorden finns 
varje år 61 000 miljarder timmar dygnet runt inkl 
sömn)  det välstånd och den välfärd som uppnås i 
sina stater, regioner och lokalsamhällen. Medbor-
gare använder sina dagliga timmar på unika sätt. 
Ett års 8 760 tim är vad individen disponerar, d v s 
äger. Hon befinner sig i ett geografiskt rum i sitt 
dagliga liv. Tiden och rummet är en yttre ram för 
individens deltagande i socialt utbyte med andra.  
De nära och kära och anhöriga är emotionellt re-
laterade till varandra mer påtagligt och ses väl av 
oss envar som större socialt kapital än mer distanse-
rade sociala relationer. De främmande individerna, 
grupperna och nationerna långt bort (ibland även 
”i grannbyn”) i andra tidrum ses ibland som osäker-
het, problem och hot och kan liknas vid negativt 
kapital. Det är här vi bättre kan förstå diskursen om 
gemenskap och solidaritet i samhället. Den nära 
familjen och civilsamhället runt omkring oss kan 
ses som den fjärde sektorn (BA Larsson, 2001) där vi 
i Sverige tillbringar 90% av livets timmar (i utveck-
lingsländer med hushållsjordbruk tillbringar med-
borgarna kanske 99-100% av livets timmar i denna 
fjärde sektor). Där finns de starka känslomässiga re-
lationerna men också möten och kommunikation 
med alla andra människor. Inom detta tidrum finns 
många olika former av socialt kapital. 

Sportsektorns olika delbranscher innehåller speciel-
la sociala nätverk, utbredda vävar av tillhörigheter 
och starka känslor. Den har unika egenskaper i sin 
påverkan på konsumtion och investeringar och sin 
snabba globala samverkan, 

Vår solidaritet skapas i sociala cirklar med mer al-
truism och empati i de närmaste kretsarna och se-
dan avtagande i yttre cirklar socialt, i tid och rum 
etc. Vi arbetar d v s gör insatser i samhällets olika 
organiserade processer på många olika sätt. En del 
av vår tid (i Sverige) på cirka 2% av livets timmar 
och därmed årets alla timmar ägnar vi åt frivilligt 

obetalt arbete i tredje sektorn och 8% av alla tim-
mar åt betalt arbete (inkl eget företagande) de två 
”produktionssektorerna” ; den offentliga 2,5% (den 
första) och marknadsekonomin 5,5% (den andra). 
Den starka solidariteten finns ofta i den egna spor-
ten och föreningen i den egna orten.

Men även den skapade samhälls- och naturmiljö vi 
lever i är ett kapital att bygga upp och vårda. Vi kan 
se samhällets många processer som betingelser d v s 
som strukturer för det mänskliga goda livet.

Socialt kapital som grund för samarbete 
och social ekonomi
Det sociala kapitalet innehåller många typer av vär-
den som varje individ behöver eller skulle kunna 
behöva över tiden:

* Samtalspartner i livets alla skeden

* De egna barnens alla dagliga behov, kunskaper,  
 erfarenheter som ges dessa

* Lätt tillgängliga kompisar, partners vid fester,  
 lek och andra fritidssysselsättningar

* Tröst och stöd vid olika problem

* Konkret fysisk hjälp med arbetsuppgifter i  
 hushållet vid behov

* Olika hantverkstjänster och annan alternativ  
 ”professionell hjälp”

* Materiellt stöd vid behov, pengar, utrustningar,  
 borgen vid lån, kommande arv 

* Introduktion och referenser till ytterligare  
 nätverk och ännu mer socialt kapital

Vi gör här ett försök att summera de olika formerna 
av socialt kapital.

Kulturellt (eller kultur-) kapital (jmfr t ex Bourdieu) 
kan ses som en struktur som individen ser och an-
vänder i utvecklingen av sitt dagliga liv. Därmed 
skapar individen en insikt och en förståelse om 
större och detaljerade sammanhang bortom sitt be-
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gränsade tid-rums-beroende. Perspektiv, förståelse, 
vidsynthet, kunskaper och kompetens ökar indivi-
dens förmåga att leva ett rikare och mer skapande 
liv.   Dessa förmågor vävs samman med de sociala 
relationerna som individen skapar och utvecklar.

Kunskapskapital anses fn vara mycket viktigt. Allt 
från individens innehav av detta till regioner eller 
nationer. Sverige har mycket sådant enligt även in-
ternationella bedömare (FoU-insatser per år genom 
BNP, antalet innovationer, patent, forskare, akade-
miker, citerade forskningsartiklar).

Nätverks-, region eller t ex bygdekapital är en tanke 
om särskilt kapital. Gruppen, staden eller regionen 
kan anses ha mycket socialt kapital som då kan ses 
som ett lokalt socialt klimat av samarbete, nätverk 
m m. Brukar pekas ut som en kraft i Norra Italien (se 
Robert Putnam) och i Gnosjöregionen (GGVV- kom-
munerna).

Förtroendekapital diskuterades särskilt intensivt 
under 1990-talet. Utgångspunkter här är att de 
samhälleliga institutionerna (lagar, regler, normer, 
moral) bildar grunden för allt samarbete i samhäl-
let. Den västerländska kapitalismen anses bygga på 
mycket goda förtroenden i affärer, andra avtal, of-
fentliga löften (pensioner etc.). Högt förtroende har 
t ex uppmätts i norra Europas ekonomi.   

Rättssamhälle, demokratiskt och förtroendeka-
pital är grunden för ett välfungerande samhälle 
och utgör förutsättningar för de andra informella 
(och även den formella effektiva ekonomin) kapital-
typerna. Här finns rättssäkerhet, jämlikhet, allmän 
rösträtt, frihet till liv och egendom, mötes-, före-
nings-, yttrandefrihet m m.  

Miljökapital och naturkapital innehåller många 
olika tillgångs- och skuldbegrepp och dessa olika 
poster kan ha olika sammansättning i olika geogra-
fiska territorier. Bra fysisk miljö i städer, regioner 
och i en nation är en nödvändig förutsättning för 
höga värden i de andra kapitaltyperna. Om inte eko-

logisk balans och uthållighet råder uppstår brister i 
flera av de andra strukturerna och kapitaltyperna.   

Dessa sju kapitaltyper utgör basen för hur ett so-
cialt och ekologiskt uthålligt, mänskligt, demokra-
tiskt och fritt samhälle kan fungera och med hög 
nivå i de olika kapitaltyperna uppnår sådana sam-
hällen en hög ekonomisk tillväxt och välstånd. Den 
samlade effekten av alla sammanbindande struktu-
rer är att processer för samarbete, ständigt lärande 
och anpassning till förändringar i det omgivande 
samhället, i naturen etc. är avgörande för ett fram-
gångsrikt samhälle. Denna förmåga brukar beskri-
vas som förmåga till återhämtning och med ett lå-
nat fysikaliskt begrepp resilience.   

Samarbete i organiserad form syftande  
till effektivitet och delvis eller helt med  
monetär ekonomi
Till monetära värden översättbart kapital ses som 
det ”ekonomiska (normala) kapitalet”. Det är en 
vanlig uppfattning att detta kapital är avgränsat 
och unikt och inte sammankopplat med de andra 
kapitaltyperna. Min tes är att de är mycket nära 
sammankopplade.

När en verksamhet, vilken som helst, skall skapas 
sker det genom att en eller flera individer skapar 
detta genom fysiska och mentala processer via en 
”ritning” eller en föreställning om det som skall 
uppnås. Det brukar ses som att människan har en 
metod eller teknik för att skapa och ju effektivare 
detta skapande är i att nå den avsedda produkten 
eller formen av tjänst desto skickligare är utföraren. 
Det kan vara en individ som uppnår en mästarnivå 
eller en organisation av samverkan mellan två el-
ler fler individer. När verksamheten kan upprepas 
och skapa identiska resultat kan vi se en teknologi 
som verkar. Resultatet som skapas kan uppnås med 
många timmar och många insatsvaror och kom-
plicerad teknologi men det ligger i tidens karaktär 
och hushållningens logik att alla människor strävar 
efter att skapa resultatet på kort tid eller med lite 
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ansträngning och enkla verktyg och av liten mängd 
insatsvaror mm. Allt för att spara människans tid 
och kraft men också att omgivningens resurser som 
i varje ögonblick också kräver ansträngning att få 
fram nu och framgent. Hushållningen oekonomia 
är en naturlig evolutionär egenskap i allt levande 
som försöker överleva. Man kan hävda att denna 
kort- och långvariga hushållning finns inbyggd hos 
allt levande som art men också motsatsen – att hus-
hållning ersätts med maximering av skapande och 
produktion och därmed av maximal exploatering 
av människan själv, av vår och av andra människors  
tid och kraft och av alla omgivande fysiska resurser. 
Genom ekologiska och ekonomiska processer sker 
självreglering till olika tillstånd av balans d v s ho-
meostas i skapandet d v s i produktionsprocessen. 
Detta gäller mellan individer, i familjen, i gruppen 
etc. och därmed mellan organisationer av männis-
kor. De reglerande processerna är ytterst komplexa 
psykiska, sociala, kulturella och institutionella för-
lopp över tiden.         

Socialt liv, ekonomi, värdeskapande och 
sambandet mellan millimikro- och mikro-
ekonomi
Det civila livet utspelas i familjen och hos vänner 
och bekanta där vi till 90% tillbringar livets alla 
cirka 700 000 timmar (genomsnitt i Sverige fn men 
det blir för hälften av oss nu levande 800 000 tim 
när vi lever längre). Här skapas erfarenheter, kun-
skaper, relationer, utbyten av tjänster, produktion 
i samverkan i en mängd projekt i vardagslivet. Det 
som blir kompetens, konkret utveckling i organisa-
tioner eller forskning och innovationer i övrigt ska-
pas hos varje individ i den egna vardagen. Studier 
sker under egen tid, träning i olika kompetenser 
likaså och tänkande som vi sedan använder i våra 
anställningar eller i eget företagande. Kort sagt så 
vilar samhällets formella skapande (det som mäts i 
BNP) i detta civila och informella millimikroliv. Fa-
miljen d v s 6 miljoner hushåll och deras relationer 
är den dominerande ekonomiska enheten. 

Hushållsekonomi som kan sägas mäta hushållsar-
betet är den helt dominerande millimikroekono-
min. Privat konsumtion inkl mottagandet av of-
fentligt producerade välfärdsstjänster är slutledet i 
välstånd och välfärd och motsvarar 85% d v s drygt 
3 000 miljarder kronor av Sveriges BNP.  Med denna 
konsumtion kan individen och hushållet sätta sam-
man/kombinera köpta eller subventionerade varor 
och tjänster (t ex fria studier) så att det egna boen-
det behåller kvalitet eller ökar i funktioner och kva-
litet, att egna fordon, båtar och maskiner bibehålls. 
Hushållsarbetet som sker på detta sätt uppgår till 
säg 2 000 tim per individ ggr 7 miljoner aktiva med-
borgare d v s 14 miljarder tim per år kan värderas 
till 100 kronorp er tim = 1 400 miljarder kronor eller 
vid 200 kronor till 2 800 miljarder kronor. Således är 
den samlade hushållsproduktionens mätt i arbets-
tidens värde i stort sett lika stor som landets BNP. 
Verklig BNP är således minst dubbel så stor som 
det vi mäter som BNP. Det gäller troligen alla län-
ders ekonomier och i länder med låg formell BNP 
är deras civila produktions mycket större än deras 
registrerade BNP (gäller t ex Grekland där svart och 
grå ekonomi smiter undan från den bokföringsrap-
porterade formella BNP). 
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Sammanfattande diskussion
Således kan vi konstatera att den civila sektorn inte 
bara äger 90% av livets alla 700 000 timmar utan 
där i den informella och civila millimikroekonomi 
skapas varje år en nyttig, efterfrågad värdepro-
duktion (varor och tjänster) på i Sveriges fall över  
3 000 miljarder kronor d v s som vår BNP i den pro-
duktion som skapas i sektor 1 (offentlig), 2 (mark-
nadens företag) och 3 (den formella ekonomin i  
200 000 idéburna, ideella, frivilliga etc. organisatio-
ner och förbund). 

Mellan de formella jobben i de tre sektorerna och 
det civila livet skapar den tredje sektorn en sam-
mansatt väv av olika tjänster, relationer, samtal, 
nätverk och dialoger.

I de formella tre sektorerna ses organisationerna 
som mikroekonomiska enheter. Där skapas det som 
sedan mäts i nationalekonomin: nationalräkenska-
perna (SCB i Sverige gör detta). Det som skapas av 
medarbetarna och entreprenörerna i dessa orga-
nisationer och som leder till förädling av produkt 
och tjänst är det som ger lön till medarbetaren. Mer 
sådan förädling krävs varje år. De flesta medarbetar-
na/anställda kommer in i sina jobb med kompetens 
från studier, träning och andra jobb men främst är 
deras kontinuerliga utveckling utanför organisatio-
nerna/arbetsplatsen viktig. Där finns kraften i civila 
livet (hälsa, trygghet, glädje, framtidstro, nya idéer) 
men också olika organisationer och nätverk i tredje 
sektorn och helt informella nätverk i civilsamhället.

En nation som skapat och forstätter att skapa so-
ciala processer, rörelser, nätverk, kultur och tilltro, 
förtroende för varandra, fred, tolerans, rättigheter 
och laglig ordning får en bra demokrati och då blir 
dessa processer sammantagna en utvecklingskraft 
(Putnam, Florida, Weber, Granovetter m fl). Dessa 
gynnsamma samhällsformer ger mer utväxling 
även i den formella ekonomin d v s en högre BNP per 
invånare än andra samhällsformer som har mindre 
av dessa egenskaper. Med mycket av allt detta (det 

görs indexvärden med många variabler som åsätts 
poäng) kan nationer som sker just i t ex Sverige nå 
hög BNP, hög FoU, hög andel innovationer, välstånd 
och välfärd och därmed i en god uppåtgående spiral 
främja än mer välfärd, tolerans, framtidstro och än 
bättre institutioner, forskning, folkhälsa, miljöåt-
gärder och bättre natur  o s v.

Utan denna väv och samspelet i den tredje sektorn 
och i den fjärde  – även i relation med den första och 
andra sektorn – d v s hos folket i alla andra roller och 
ögonblick uppstår en serie negativa effekter och i ex-
tremfallet motsatsen till den positiva bilden ovan.Vi 
ser sådana nationer (muntliga exempel)- eller vad vi 
borde benämna dem- försök till nationsskapande. I 
Sverige tog det tid från Oxenstiernas institutioner 
via frihetstiden kultursprång på 1700-talet, 1800-ta-
lets konstitutionella och ekonomiska, industriella 
etc. reformer och grundläggande demokratirefor-
mer 1890-1920 för att välstånd och välfärd skulle 
växa fram. En utveckling från en bottenposition i de 
flesta variabler 1870 till en absolut ledande position 
hundra år sedan. Efter en svensk stagnationsperiod 
1970-1995 med endast svag förbättring av välstånd 
och välfärd sker nu sedan 1995 en ny dynamisk (re-
lativt flera andra postindustriella nationer) utveck-
ling till en ledande position 2012. 

Vi ser hur kompositionen av olika samhällsproces-
ser och balansen mellan de fyra sektorerna tycks 
vara avgörande för en nations välfärdsskapande vil-
ket ju är välkänt i samhällsvetenskaperna. Men det 
nya är att de mer exakta positionerna i ett stort an-
tal samhällsprocesser är avgörande och att det blir 
självstyrande och balanserande i ny utveckling är 
lärdomar från de senaste 20 åren. Varken nationer, 
regioner eller kommuner är dock styrbara till dessa 
goda utfall. Där aktören (stat, region, kommun, le-
daren etc.) försöker styra dessa mångdimensionella 
samhällsutvecklingar uppträder både ostyrbarhet 
och vanstyre.  Det fundamentala är att samhällena 
behöver styra sig själva i en balans av alla proces-
ser- en socialt och erfarenhetsbaserad holistisk eller 
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inkluderande (tolerant) demokrati kan fenomenet 
kallas. Se det som en provisorisk hypotes (se Popper).

All verksamhet måste vara så effektiv som möjligt 
givet en serie begränsningar. Privat producerad el-
ler offentlig. Vi kan nu göra mer avancerade cost- 
effect-analyser i kedjor ställda mot alternativa nyt-
tovärden för varje produktion, vara eller tjänst. 
Varje krona som inte används effektivt är en stöld 
av denna krona från den som behöver den.

Inom flera sektorer i samhället är civilsamhällets 
(fjärde sektorn) involvering i produktionen , ofta via 
tredje sektorn (Fontänhus, KRIS, Stadsmissionen, 
idrottsföreningar) sättet att få högre effektivitet i 
offentlig sektor (som socialpsykiatri, folkhälsa) och 
även faktiskt också marknadssektorn (Normann pe-
kade här på IKEA som exempel på just kunddelta-
gande). Det finns stora samhällsvinster att nå fram 
till genom sådana kombinationer mellan de olika 
sektorerna. Debatten just nu är alldeles för ytlig i 
sin användning av effektivitetsbegreppet.
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