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FÖRORD

Utvecklingen av damelitfotbollen i världen 
fortsätter att gå snabbt i positiv riktning. 
Intresset inför Fotbolls-EM i England  
sommaren 2022 har slagit alla rekord i 
förköpsbiljetter och i närtid spelades en 
match inom UEFA Women’s Champions 
League inför över 90 000 åskådare.

Elitfotboll Dam följer med i utvecklingen 
och gör framsteg inom flera viktiga områden.

Under 2021 slogs det svenska ligarekordet 
för publik på enskild match när Hammarby 
mötte AIK i derby på Tele2 Arena i Stock-
holm. Linköpings FC:s gamla rekord  från 
2008 på 9 413 åskådare raderades ut full-
ständigt när 18 537 åskådare kom för att  
se Stockholmsderbyt.

Övergången av Hanna Bennisson från  
FC Rosengård till Everton lär vara rekord i 
transfersumma för damspelare och ett nytt 
långsiktigt sändningsavtal har tecknats med 
Viaplay Group som garanterar OBOS Dam- 
allsvenskans synlighet över tid.

I slutet av 2021 fortsatte förhandlingarna 
om ett nytt kollektivavtal för damelitfotboll- 
en med spelarföreningen, vilket möjliggör 
nya samverkansmöjligheter. Mycket arbete 
återstår men det ser hoppfullt ut.

Dessa händelser kan ses som en följd av 
en tydlig strategi där hållbarhetsarbetet 
är centralt. Under 2021 publicerade vi vår 
första hållbarhetsrapport, som ett led i vårt 
arbete med hållbarhet. Det är ett långsiktigt  
arbete där förväntningar på tydligt mätbara  
resultat kommer att ta sin tid, men vi kan 
redan se ett antal positiva signaler som 
leder oss framåt.

Fotbollen är för oss mycket mer än de 90 
minuter som spelas på planen. Vi ser till 
spelarnas förutsättningar att få verka som 
proffs på riktigt. Karriärplanering under och  
efter aktiva perioden, deras välmående och  
trygghet som sträcker sig långt utöver det  
rent sportsliga. Vi ser också till kvinnor inom  
fotbollen i stort, genom att ge förutsättningar  
att kunna vara kvar inom idrotten även efter 
att den aktiva karriären har tagit slut.

Vi är ödmjuka och väl medvetna om att 
det är ett långsiktigt arbete där uthållighet 
och tålamod är avgörande för att lyckas. 
Ibland kommer det bakslag och färdvägen 
lär, beroende på omvärldshändelser, påverkas  
och förändras över tid. De områden där vi 
är svaga och behöver förstärka är vi tydliga  
och transparenta med just för att skapa 
förutsättningar för förändring och utveckling.

Inom områden där vi lyckas kan vi öka 
insatserna och höja målsättningen för att 
nå visionen att värna om en professionell, 
jämställd och jämlik elitverksamhet för 
damspelare i Sverige.

I den här andra utgåvan av EFDs hållbar-
hetsrapport kommer du att kunna se både 
goda exempel på bra aktiviteter och hur 
vi följer upp det kontinuerliga arbetet. De 
fyra arbetsgrupperna som vi startat upp 
har en bred förankring i både styrelse och 
klubb och arbetar var för sig med nyckeltal 
och tydliga målsättningar för att tillsammans 
forma en viktig grundsten i EFDs långsiktiga 
strategi.

Trevlig läsning!

TOMAS HOSZEK  
Generalsekreterare
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OM ELITFOTBOLL DAM

Elitfotboll Dam (EFD) är en intresse- 
organisation för de två högsta ligorna 
inom damfotboll i Sverige, OBOS Damall-
svenskan och Elitettan. Tillsammans driver 
EFD och klubbarna frågor som rör dam- 
elitfotbollen. EFD arbetar mot visionen att 
OBOS Damallsvenskan ska vara en liga i 
världsklass, att Elitettan ska vara en liga 
med egen identitet och stark fotbolls- 
utveckling samt att klubbarnas spelarut-
veckling ska bidra till de olika damlandsla-
gens framgångar. EFD:s uppdrag, beslutat 
av medlemsföreningarna, är att tillsammans 
med föreningarna driva damelitfotbollens  
påverkansarbete samt analysera hur  
utvecklingen inom damfotbollen ser ut 
både ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv. EFD har också som uppdrag 
att ge verktyg för självhjälp till föreningarna  
inom områden såsom fotbollsutveckling, 
marknad, kommunikation och organisation. 
Utöver detta företräder EFD klubbarna i 
olika sammanhang såsom Svenska Fotboll- 
förbundet (SvFF), UEFA, FIFA, SOK och 
European Club Association (ECA). 

STYRNING
EFD leds av en operativ organisation  
med Generalsekreterare (GS) i spetsen.  
GS rapporterar till EFD:s styrelse som väljs 
av årsmötet, dvs våra medlemsföreningar. 
Varje klubb inom OBOS Damallsvenskan 
har 3,5 röster och klubb inom Elitettan 
har 3 röster, vilket innebär totalt 91 röster. 
EFD:s styrelseledamöter sitter på mandat 
över 2 år och föreslås av en valberedning. 

EFD:s ordförande har en plats i Svenska  
Fotbollförbundet (SvFF) styrelse och EFD  
finns representerat inom de olika kommittéer  
som SvFF styrelse utser för att utveckla 
svensk fotboll. Dessa är; Anläggnings- 
kommitté, Distrikts- och föreningskommitté,  
Tävlingskommitté, Tävlingsutvecklingskom-
mitté, Futsal och Beachsoccerkommittén,  
Säkerhetsgrupp, SvFFs Valberedning och 
SvFFs Valnämnd. Utöver det har EFD 6 
röster inom SvFF “Representantskap” där 
alla beslut inför kommande verksamhetsår 
fattas. 

Inom EFD finns olika verktyg för styrning. 
Exempelvis elitlicenskrav och tävlings– och 
representationsbestämmelser beslutade 
av SvFF. Det finns även olika riktlinjer kring 
fotbollsutbildning som vi har att förhålla 
oss till. EFD har även riktlinjer samt manualer 
för våra medlemsföreningar när det gäller 
evenemang- och matchmiljöer där SvFF:s 
arenakrav finns inkluderade. 

Totalt antal personer och könsfördelning 
på EFD:s kontor, i styrelse samt val- 
beredning (2021).

STYRELSE

VALBEREDNING

KONTOR

5

MER ÄN 90 MINUTER

För en del är fotboll ett spel i 90 minuter 
med en boll på en plan. Men för oss på 
Elitfotboll Dam är damfotbollen så mycket 
mer. Fotboll är livet. 

Vi vill att fler ser på damfotbollen med helt 
nya ögon, precis som vi gör. Där vi bygger 
både individen, klubben och samhället. Där 
vi skapar möjligheter för kvinnor att vara 
en del av ett större sammanhang, på en 
resa som kan vara hela livet. På och utan-
för planen, i klubben, i skolan, hemma och 
på arbetet. 

På planen bygger damfotbollen på teknisk 
skicklighet, laganda och fair play. Långt 
från läktarvåld, filmningar och match- 
fixning. Så som vi vill att fotbollen ska vara.

När slutsignalen ljuder ska damfotbollen 
vara något som sträcker sig ännu längre. 
En arena för kvinnor från alla bakgrunder 
och alla åldrar att samarbeta, utbildas,  
utveckla sig själva och få andra att växa. 
Från knattespelare till proffsen, från tränare  
till funktionärer, från föräldrar till de i publiken. 

Vi vill skapa en fotboll där spelare på alla 
nivåer får de allra bästa förutsättningarna. 
Att alla ska våga sikta högt och satsa på en 
fotbollskarriär, men samtidigt vara rustade  
för livet efter de aktiva åren. Att de ska vilja  
vara ambassadörer för sin idrott och fort-
sätta engagera sig i fotbollen under många 
år. Det är det vi kallar hållbarhet.

För oss på Elitfotboll Dam går inte slut- 
signalen efter 90 minuter. Det är början på 
en resa som fortsätter hela livet.



VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR
EFD består av de föreningar som deltar i 
OBOS Damallsvenskan och Elitettan, vilket 
under 2021 var 26 medlemsföreningar från 
Piteå IF DFF i norr till FC Rosengård i söder.  
De flesta föreningarna bedriver enbart dam-  
och flickverksamhet men de senaste åren 
ser vi hur allt fler av EFD:s medlemsföreningar  
bedriver både herr- och damverksamhet. 
Under 2021 hade 6 av våra klubbar både 
herr- och damlag i eliten. 

Varje år bedriver våra föreningar omkring 
50 000 aktiviteter och erbjuder tillsammans  
runt 800 000 deltagartillfällen. På årsmötet  
2020 beslutades att OBOS Damallsvenskan  
skulle utökas med två lag. Det innebar att 
det säsongen 2021 endast var ett lag från 
OBOS Damallsvenskan som åkte ur serien  
medan tre lag från Elitettan gick upp i OBOS  
Damallsvenskan. Under 2022 spelar 14 lag i 
OBOS Damallsvenskan och 14 lag i Elitettan.
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Säsongen 2021 åkte Bollstanäs SK och Borgeby FK 
ur Elitettan och vi fick välkomna Gamla Upsala IK 
(GUSK), IFÖ Bromölla IF, Team TG FF, Bergdalens 
IK samt RIK Karlskoga (som tog över Moröns plats) 
till Elitettan inför 2022. Växjö DFF åkte ur OBOS 
Damallsvenskan och spelar i Elitettan säsongen 2022.

U
PPLANDS VÄSBY

Data över anställda,  
ledare och spelare i 
våra föreningar

KVINNOR MÄN TOTALT

Heltid

62

61

15

15

192

Deltid

N/A

21

211

35

175

Heltid

83

23

19

15

N/A

Deltid

N/A

18

266

55

N/A

145

123

511

120

367

Styrelsemedlemmar

Anställda

Volontärer

Ledare

Spelare

19 klubbar har redovisat data för anställda, ledare och spelare.
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FINANSIELL ANALYS OBOS DAMALLSVENSKAN (siffror från 2020)
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43 %
Soliditet

Eget kapital (i mkr)

+26,3
2019: +22,6 mkr

Positivt eget  
kapital i

8
klubbar

-5 841
Resultat sammantaget (i tkr) 
OBOS Damallsvenskan

129 190
Totala intäkter (i tkr) 
OBOS Damallsvenskan

Underskott (i mkr)

-4,9
2019: -5,8 mkr

FINANSIELL ANALYS ELITETTAN (siffror från 2020)

Samlat eget kapital (i mkr)

118,6
2019: 114,4 

Underskott (i mkr)

-4,9
2019: -5,8 mkr

66,5
Totala intäkter (i mkr) 

Resultat (i mkr)

-10,9
2019: -5 mkr

FOTBOLLENS STRUKTUR

Distrikt DistriktDistrikt

FIFA

UEFA

SvFF

Föreningar FöreningarFöreningarFöreningar

Riksidrotts- 
förbundet

SVENSK FOTBOLL I SIFFROR (2021)

2915
FÖRENINGAR

Ca:

1 000 000
MEDLEMMAR 20% av alla 11-åriga flickor

spelar fotboll 

1 190 922
AKTIVA INOM
FOTBOLLEN
(spelare, ledare, domare etc)

342 544
registrerade spelare över 15 år

92 684
av dessa är kvinnor (86 281 st)

4167
totalt antal seniordomare

280
totalt antal kvinnliga  
seniordomare117% av alla 14-åriga flickor

spelar fotboll 

1svff.svenskfotboll.se/om-svff/fotbollen-i-sverige/*SvFF finansiella analys för 2021 ej klar vid denna publicering
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HÄNDELSER I OMVÄRLDEN 2021

SVENSKA TALANGEN 
HANNA BENNISON TILL 
EVERTON 
Sveriges dyraste transfer någonsin

VISA – FIFAS FÖRSTA 
DAMFOTBOLLSPARTNER 
Fler företag satsar på damfotbollen 

REKORDPUBLIKEN 18 537 
ÅSKÅDARE PÅ TELE2 ARENA 
Hammarby slog AIK i derby 

LIKA ERSÄTTNING FÖR HERR- 
OCH DAMLANDSLAGEN 
För första gången ett gemensamt  
spelaravtal mellan båda landslagen

FIFA LANSERAR NY  
KOMMERSIELL PARTNER-
STRUKTUR 
Dedikerade program för damfotboll 

BILJETTFÖRSÄLJNINGEN 
TILL EM 2022 SLÅR REKORD 
Finalen slutsåld vid årsskiftet 

ECA LANSERAR SIN FÖRSTA 
DAMFOTBOLLSSTRATEGI 
Be A Changemaker 

BARCLAYS DUBBLAR SIN  
INVESTERING I DAMFOTBOLLEN 
Ska hjälpa FA och Engelsk fotboll med  
utvecklingen av flick- och damfotboll



KOMMERSIELL UTVECKLING

Damfotbollen har varit på stark fram-
marsch de senaste åren, och kommer att 
fortsätta vara så även framöver. Intresset 
för att investera i damfotbollen har ökat på 
alla nivåer, inom såväl FIFA och UEFA som 
hos stora ligor och klubbar i Europa. Allt 
fler ser damfotbollens utvecklingspotential, 
både sportsligt som kommersiellt.

För oss inom EFD är den kommersiella  
utvecklingen en central del i att skapa en håll- 
bar damelitfotboll. Dels handlar det om att  
det fortfarande bara är omkring 40 procent  
av våra spelare som får 100 procent av sin 
ersättning från fotbollen. Ökade intäkter 
bidrar till att fler spelare får förutsättningar  
att hålla på längre och att ekonomiska  
förutsättningar inte ska behöva vara ett av 
de primära orsakerna till att någon behöver  
sluta med sin elitsatsning1. Det handlar 
också om att 48 % av våra medlemsfören-
ingars intäkter kommer från samarbetet 
med näringslivet (sponsring)2, vilket gör 
kommersiella frågor till en central del för 
föreningarnas utveckling och överlevnad.

Det senaste året har damfotbollen tagit 
många viktiga kliv framåt inom flera  
områden, där vi bland annat har sett en 
ökad transfermarknad och större TV-avtal, 
både i Sverige och internationellt. Detta 
ger helt nya kommersiella möjligheter för 
damelitfotbollen framöver.

I förlängningen handlar det också om att 
vi, genom det kommersiella, kan bidra till 
att förändra de strukturer inom elitidrotten  
som många gånger premierar manligt 
idrottande. Utifrån detta perspektiv ser vi 
också att det är av stor vikt att arbeta med 
de kommersiella frågorna kopplade till vår  
hållbarhetsstrategi. Det är viktigt med ökade  
intäkter både centralt och lokalt hos våra 
verksamheter men det handlar också om 
att fokusera på hur vi väljer att investera 
de resurser som kommer in. 

Genom vår hållbarhetsstrategi hoppas vi 
kunna skapa ett helhetsperspektiv på den 
kommersiella utvecklingen – där vi sätter 
fokus på viktiga investeringsområden för 
att inte bara uppnå sportsliga resultat, utan 
också säkerställa spelarnas och klubbarnas 
välmående för kommande generationers 
möjligheter att få drömma om en framtid 
inom fotbollen.

2Beloppet för reklam & sponsring har ökat från 2019 men minskat i andelen av de totala intäkterna,  SvFF Finansiell analys.

132 % av damspelare anger att ekonomi är en av de primära orsakerna till att man väljer att sluta med sin elitsatsning, Unionen, 2019.
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INTERVJU VIKTORIA GELIN,  
KOMMERSIELL CHEF EFD 

Du har varit kommersiell chef och ansvarig  
för EFDs hållbarhetsarbete i drygt ett år. 
Hur upplever du din första tid inom  
damelitfotbollen?

När du kommer in i damfotbollens värld så 
slängs du direkt in i väldigt många frågor 
och du vill göra allt och gärna så snabbt 
som möjligt. Jag mötte många kunniga och  
framför allt engagerade människor som 
brinner för att förbättra villkoren inom dam- 
fotbollen. Men det är också en traditionell 
bransch där herrfotbollen fortfarande är 
normen och det är lätt att ta efter och bara 
försöka kopiera, något som kanske även 
många förväntar sig att vi ska göra. Därför 
har arbetet med att ta fram just damelit-
fotbollens viktigaste utvecklingsområden 
varit otroligt värdefullt för mig och mina 
kollegor. Vi kan hitta vårt fokus och kanske 
framför allt, vad vi ska prioritera.

Hur ser du på den kommersiella  
utvecklingen inom damfotbollen?

Att fler och fler förstår värdet och får upp 
ögonen för vår sport är otroligt positivt, 
men jag önskar såklart att det gick ännu 
snabbare. Intresset och bevakningen av 
damfotbollen är stor och ökar hela tiden 
men det behöver också omvandlas till 
investeringar och engagemang från bland 
annat näringslivet och kommuner. Men det 
har hänt mycket bara den tiden jag har 
varit inne i damfotbollen. Vi på EFD har 
fått in flera nya engagerade partners som 
jobbar nära oss centralt, så som Svenska 
Spel och OBOS gjort under en längre tid.

Det händer mycket inom damfotbollen 
globalt. På vilket sätt känner EFD av detta?

Att fler länder tar sina satsningar på dam-
fotboll på allvar och ser värdet i den är  
positivt för oss alla. Det visar att EFD har 
varit på rätt väg länge och det innebär att 
vi behöver arbeta än mer professionellt 
samt hitta vår riktning framåt. Vi är mitt i 
arbetet med vår nya strategi där tex talang- 
utveckling blir viktig för att möta den stora 
efterfrågan av våra spelare internationellt.

Den hållbarhetsstrategi som togs fram 
under 2020-2021 är en central del av  
den kommersiella strategin. Varför är  
det viktigt för EFD att koppla hållbarhets-
frågorna med det kommersiella arbetet?

Hållbarhet för oss på EFD är väldigt nära 
kopplat till vår kärnverksamheten - fotbollen.  
Så det fortsatta utvecklingsarbetet behöver  
ha hållbarhet som kärna. Vi behöver skapa  
en hållbar fotboll för våra spelare och  
föreningar så att vi möjliggör att svensk 
damfotboll fortsatt står sig stark inom 
sporten men också i samhället. Detta är 
något vi inte klarar själva, utan här får vi 
möjlighet att bygga nära samarbeten med 
näringslivet där vi kan mäta utvecklingen 
av de insatser vi gör tillsammans.
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INTERVJU MED LOTTA FOLCKER, 
SPORTCHEF VIAPLAY GROUP 

Ni satsar stort på damfotboll, både inter-
nationellt och nu även i Sverige. Varför är 
det en viktigt produkt för er att satsa på?

Vi är en stor aktör på marknaden och vill 
vara störst på fotboll, för att ta den positionen  
behöver vi ha mixen med både dam- och 
herrfotboll. Vi är en streamingtjänst för alla 
och då sänder vi också fotboll för alla. Vi 
tror att det är en tillväxtprodukt, som dess-
utom rimmar bra med vad vi vill att Viaplay 
Group ska stå för.

Hur ser ni på damfotbollens framtid?

Positivt, vi ser hur den vuxit internationellt 
senaste åren och hoppas ju att den kan 
göra samma resa i Sverige. Men jag vill 
verkligen poängtera att det inte är något  
vi kan ta för givet, det kommer inte ske 
automatiskt. Här krävs ett gemensamt jobb 
från oss alla och det krävs att vi får till ett 
större publiktryck på arenorna för att det 
här ska bära hela vägen.

Kommersiell utveckling är en viktig del i 
att skapa en mer hållbar damelitfotboll. 
Ser ni det som att ni är med och driver 
damfotbollens hållbara utveckling?

Absolut och vi gör det med stolthet i en 
medveten långsiktig satsning. Det roliga är 
att vi alla vill samma sak här och ser behovet  
av att verkligen ta i för att nå hela vägen 
fram till en hållbar damelitfotboll. Jag tycker  
vi visat hur mycket vi är villiga att satsa för 
att få bollen hela vägen in i mål.
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DOMARNA – EN CENTRAL SPELARE

Under 2021 tog EFD över de kommersiella 
rättigheterna till Sveriges Elitdamdomare 
(SEDD), föreningen för domare i Elitettan 
och OBOS Damallsvenskan. Det innebär 
att vi inom EFD kan bygga partnerskap 
kopplat till våra damdomare, vilket öppnar 
för att vi ska kunna vara en del i att skapa 
bättre förutsättningar för våra domare i  
ligorna. Vi verkar för att höja damdomarnas  
arvoden då det är en viktig del i att få fler 
att välja domaryrket samt hålla på längre, 
och om de så önskar kunna göra det på 
heltid.

Idag ingår 35 domare i Sveriges  
Elitdamdomare (SEDD).
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DUBBELKLUBBAR

Enligt Deloittes Football Money League 
2021 har idag 19 av de 20 mest intäkts- 
drivande klubbarna i fotbollsvärlden ett 
damlag. Det är en snabb utveckling som 
har skett de senaste åren. Från det att 
herr- och damlag för några decennier  
sedan bröts isär och bildade egna klubbar  
står vi inför en delvis ny era inom fotbollen  
där många klubbar nu består av både dam-  
och herrlag. Detta är en resa som ställer 
höga krav på de av våra medlemsföreningar  
som har elitverksamhet för både dam och 
herr, inte minst i jämställdhetsfrågorna, att 
kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla  
områden i livet och karriären.

Tillsammans med OBOS, vår titelpartner till 
OBOS Damallsvenskan som också är partner  
till Svensk Elitfotboll, har vi genomfört en 
studie av några av de klubbar som har elit-
satsning på både dam- och herrsidan, de vi 
kallar för “Dubbelklubbar”. Studien har tittat  
på möjligheter inom sporten (akademi- 
verksamheter, faciliteter, organisation) 
samt kansli och kommunikation.

Det är tydligt att flera av klubbarna gör 
krafttag kring sina damverksamheter och 
att attityderna internt i klubbarna har  
förändrats, där damlagen värderas högre 
än tidigare. Flera av klubbarna i kart- 
läggningen har utökat sin organisation 
kring damlaget. 

Fler av klubbarna vittnar om att deras 
sponsorer vill sponsra hela klubben med 
både dam- och herr, och inte enbart den 
ena eller det andra. Samtidigt har alla klubbar  
utmaningar med publikrekrytering för dam-
laget och en del menar också på att det kan 
vara en utmaning med partneraktiveringarna  
kopplat till damlaget.

När det gäller kommunikation har flera 
klubbar kommit betydligt längre i att  
rapportera om både herr och dam på ett 
likvärdigt sätt. Förut var många konton 
och kommunikationsavdelningar uppdelade  
på herr och dam. Nu sköts det i det allra 
flesta fall av samma kommunikations- 
avdelning och samma kontot, med samma 

struktur på inlägg för båda lagen. Tonalitet 
och ordval har också förändrats med ökad 
medvetenhet inom organisationen. Det 
blir exempelvis mindre vanligt att använda 
ordet dam före för att göra skillnad. 

Samtidigt är det fortfarande ojämställt sett 
till antal inlägg och artiklar för herr respektive  
dam. Ett genomsitt för alla undersökta 
klubbar ligger på omkring 60-30 % fördelning  
mellan herr och dam (klubbens totala antal 
inlägg).

När det gäller att skapa likvärdiga  
förutsättningar för faciliteter och tillgång 
till kanslit har vissa klubbar fortfarande 
utmaningar. Även om satsningar har gjorts 
den senaste tiden är det större investeringar 
som behöver göras. Stora kliv görs också 
inom akademiverksamheterna där de klubbar  
som tidigare inte haft akademi för flickor 
har startat upp dessa på riktigt och har 
tydliga ambitioner om att göra det lika för 
både flickor och pojkar i verksamheten.

”Vi ser det som en självklarhet 
bara, att vi ska göra det lika. Vi 
har två lag på högsta nivån och 

har gått förbi att det är olika kön, 
det är två lag. Vi har landat i att 

göra det jämlikt fullt ut”.

”Se till att ha en enhetligt  
förankrad bild av hur ni vill göra 
det. Bygg trovärdighet i den”.

17
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INTERVJU MED  
HANS ANDERSSON, kundansvarig, 
FORSMAN & BODENFORS

Ni har intervjuat ett urval av spelare, 
tränare, domare och ledare i framför 
allt Elitettan under 2021, med syftet att 
identifiera utmaningar och möjligheter 
för klubbarna framåt. Vad är er spontana 
reflektion efter ert arbete?

Många spelare tänker väldigt kortsiktigt, 
med fokus på den aktuella säsongen. De  
unga tänker ofta att en skada kan innebära  
slutet och att de måste skynda sig om de  
ska ta sig upp i systemet. Och om de flyttar  
upp till en större klubb, finns då de spelare  
och tränare kvar som lockade, när de väl 
anländer? De äldre är också oroliga för skad- 
or men även för vilka spelare från laget som  
ska försvinna efter säsongen. Ledare oroar 
sig för ekonomin och om det ska gå att få 
ihop truppen nästa år. Klubbarna tenderar  
att sitta fast i en negativ spiral där det jagas  
kortsiktiga sportsliga framgångar. Vi ser 
också att många klubbar saknar kunskap 
inom marknad, kommunikation och HR- 
frågor.

Vilka frågor har ni identifierat som viktiga 
för klubbarna att arbeta med?

Organisatorisk och ekonomisk långsiktighet  
samt ökad kunskap i marknads- och HR- 
frågor. Det behövs större och stabilare 
samt mer professionella organisationer.  

Rekryteringar till klubben bygger alltför 
ofta på ett stort engagemang i själva  
fotbollen i kombination med ideellt arbete. 
Sedan behövs också bättre förutsättningar 
för att kunna skriva längre kontrakt med 
spelare. Det finns en växande transfermarknad  
där längre kontrakt är en förutsättning för  
ökade transferintäkter. Idag har många  
spelare inte ens ett ettårskontrakt utan är 
ofta kontraktslösa direkt efter säsongens 
slut. Sammantaget skapar detta en otrygghet  
hos spelarna.

Ni tog fram konceptet “Mer än 90 minu-
ter”. Berätta lite kort om detta koncept?

Konceptet är ett sätt att synliggöra helheten  
och olika delars beroende av varandra. En 
elitsatsning är beroende av den stora bred-
den för att både identifiera och utbilda  
talanger. Samtidigt tappar vi idag många 
ungdomar vid olika tillfällen under deras 
väg genom fotbollen, därför att vi inte ser 
deras intresse som en viktig resurs eller 
bara för att de inte platsar i eliten. Vi ser 
att alla som en gång har varit i fotbollen 
borde kunna vara en potentiell resurs även 
på andra positioner i ekosystemet - som 
exempelvis ledare, framtida sponsor men 
kanske framförallt som publik. Kärleken till 
sporten kan sitta i även efter att du lagt 
skorna på hyllan. Genom konceptet Mer än 
90 minuter vill vi sätta fokus på detta och 
hur vi kan bli bättre på att tillvarata allas 
engagemang för fotbollen.
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MANIFEST

Under 2021 fick kommunikationsbyrån 
Forsman & Bodenfors i uppdrag att ta fram 
en strategi för hållbarhetskommunikation 
för EFD och specifikt Elitettan. Syftet med 
detta har varit att ta fram en plattform för 
våra föreningar, från vilken vi kan växa och 
utvecklas tillsammans. 

Genom bakgrundsresearch samt djup- 
intervjuer med EFD, spelare, domare och 
tränare presenterades ett nytt koncept för 
damelitfotbollen, som går under namnet 
Mer än 90 minuter.

Mer än 90 minuter handlar om att fotbollen  
är mer än 90 minuter på en fotbollsplan, 
utan snarare en resa genom livet. Sverige 
har ett av världens bästa landslag, och 
kan vara en av världens bästa plantskolor 
tack vare föreningslivet. En utmaning är 
att många av våra klubbar behöver mer 
resurser och att många klubbar har för svag 
organisation och infrastruktur för att kunna 
leverera på viktiga utvecklingsområden. Vi 
ser också att många kvinnor lämnar fotbollen  
helt efter avslutad karriär, vilket vi vill arbeta  
fram strategier för att förändra.
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EFD:S HÅLLBARHETSSTRATEGI

Det var under 2020 som vi initierade ett 
hållbarhetsarbete med syfte att möjliggöra 
koordination och samordning av hållbarhets- 
arbetet på central nivå inom EFD samt  
bidra med verktyg och styrning ut mot våra  
klubbar i OBOS Damallsvenskan och Elitettan.  
Det görs många insatser inom hållbarhet i 
elitfotbollen, därför har det varit viktigt för 
oss att ta fram bra och tydliga underlag 
som ger oss en bild av vad vi bör prioritera 
och fokusera på kommande år. 

En del av EFD:s vision är att arbeta för en 
damelitfotboll i världsklass, vilket översätts 
inom flera olika områden. Dels handlar det 
om att vi rent sportsligt ska kunna konkurrera  
i världstoppen. Det handlar också om hur 
vi agerar som samhällsaktör och hur vi verkar  
för en professionell utveckling för våra spel-
are och klubbar. Vi strävar efter att vara i  
världsklass även när det kommer till att 
skapa goda arbetsvillkor för våra spelare 
samt leva upp till goda värderingar. För att 
kunna leva upp till detta är hållbarhets- 
arbetet avgörande.

Vår initiala analys identifierade tio håll-
barhetsaspekter (hållbarhetsområden), 
som samtliga är viktiga och har en naturlig 
koppling till damelitfotbollens verksamhet.  
I syfte att få ett så brett perspektiv som 
möjligt bjöd vi därefter in några av våra 
viktigaste intressentgrupper till en dialog 
kring deras tankar och åsikter om EFD:s 
hållbarhetsarbete. Totalt inkluderades 86  
intressenter, antingen via webenkäter eller 
intervjuer. De fick bland annat ta ställning  
till vilka hållbarhetsfrågor som bör prioriteras,  
inställningen till EFDs nuvarande hållbarhets- 
arbete och vilka förväntningar de har på 
arbetet framgent. Genom att engagera de 
intressentgrupper som vi ansåg ha störst  
positiv eller negativ påverkan på vår  
organisation, fick vi viktiga insikter i hur vi 
bör prioritera vårt hållbarhetsarbete, både 
sett till hur EFD kan påverkas men också 
vilken påverkan vi har på våra intressenter  
och samhället i stort. De inkluderade  
intressentgrupperna var, förutom vår  
egen styrelse, våra klubbar, partners, andra  
organisationer inom fotbollen, personal  
på EFD:s kontor samt spelarombud.

2. Dialog med  
 intressenter

1. Identifiering  
 av aspekter

4. Prioriterade  
 aspekter

3. Analys av  
 påverkan

Processen för att identifiera, analysera och prioritera hållbarhetsaspekter

20
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PÅVERKANSPYRAMID

Efter intressentanalysen genomfördes  
även en påverkansanalys för att förstå  
EFDs positiva och/eller negativa påverkan 
av och på de aktuella aspekterna. Baserat 
på intressenternas prioriteringar och  
påverkansanalysen placerades de tio håll-
barhetsaspekterna i en väsentlighetspyramid.  
Som ett sista led i processen förankrades 
resultatet med EFD:s ledning och styrelse.

De materiella hållbarhetsaspekterna i  
väsentlighetspyramiden utgör grunden till 
vår hållbarhetsstrategi, med tydliga mål-
sättningar och handlingsplaner inom  
respektive hållbarhetsområde. De fyra 
aspekterna överst i pyramiden har vi iden-
tifierat som de områden där vi har störst 
möjlighet att göra positiv skillnad och ta  
en ledande position. Dessa kallar vi våra  
fokusområden. 

• Möjliggöra för en proffesionell, jämställd och  
jämlik elitverksamhet för damfotbollsspelare

• Möjliggöra utveckling för tränare, spelare  
och föreningar

• Främja fysisk och psykisk hälsa

• Aktivt motverka alla typer av korruption

• Främja hållbara leverantörer, partners och sponsorer

• Säkerställa säkra och trygga arenor och föreningsverksamheter

• Stötta externa samhällsengagemang

• Kontinuerligt minimera energianvändning,  
vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser

• Minimera miljöfarliga utsläpp till naturen

• Minska engångsartiklar och underlätta återvinning
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EFD:s materiella aspekter

MATERIELLA ASPEKTER OCH DE GLOBALA 
MÅLEN

FN:s globala mål är ambitiösa och universel-
la i den mån att alla världens länder, företag 
och samhällsaktörer behöver och kan bidra 
till målens uppfyllnad, oavsett verksam- 
hetens storlek eller typ. För oss är det en 
självklarhet att bidra så mycket vi kan till 
utvecklingen. I samband med väsentlighets-
analysen identifierade vi de globala mål med 
specifika delmål där vi ser att vi kan bidra 
särskilt, baserade på våra materiella hållbar-
hetsaspekter. 

De globala mål som hamnar i fokus för oss 
på EFD är mål 3 (hälsa och välbefinnande), 
5 (jämställdhet), 8 (anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt), 10 (minskad ojäm-
likhet) samt 16 (fredliga och inkluderande 
samhällen). Genom vår verksamhet bidrar vi 
också till globala mål 6, 7, 12, 14, 17.

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

VÅRA DELMÅL MOT EN HÅLLBAR FOTBOLL

Våra prioriterade områden inom hållbarhets- 
arbetet utgör tillsammans grunden för vår 
hållbarhetsstrategi som styr hur vi arbetar 
mot våra mål och övergripande strategier. I  
enlighet med vår handlingsplan sammankall- 
ade vi under 2021 arbetsgrupper inom 
respektive fokusområde, med representanter  
från EFDs kansli, klubbar och styrelse. 

Arbetsgrupperna har ansvarat för att ta 
fram konkreta målsättningar inom respektive  
område som vi ska verka för att uppnå 
både på kort och lång sikt. Med central 
styrning från EFD kan vi också kartlägga 

satsningar ute i klubbarna som vi tillsam-
mans kan samverka kring. Arbetsgrupperna  
kommer att fortsätta ha en central del i 
hållbarhetsstrategin och de handlingsplaner  
med KPI:er som tas fram har en tydlig 
koppling till vår nästa strategiperiod  
2023-2027. 

Varje arbetsgrupps identifierade  
områden presenteras under respektive  
fokusområde samt i ett index i slutet av  
rapporten.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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MÖJLIGGÖRA FÖR EN PROFESSIONELL, 
JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK ELITVERKSAM-
HET FÖR DAMFOTBOLLSSPELARE

Möjliggöra för en professionell, jämställd 
och jämlik elitverksamhet för damfotboll- 
spelare är ett av våra primära fokusområden.  
Området är både ett fundament och en del 
av visionen för vår verksamhet och därmed  
centralt i allt vi gör. Vi ska verka för att 
sponsorer ska sponsra damfotboll lika 
mycket som herrfotbollen samt bidra till 
en jämnare fördelning av resurser mellan 
herr- och damverksamhet i de klubbar som 
har båda delar. Vi ska också verka för ökad 
representation av kvinnor på ledande  
positioner. För att lyckas med detta arbetar  
EFD centralt med att ta fram bättre policys 
och verktyg ut mot medlemsföreningarna 
som kan bidra till en jämställd och jämlik 
utveckling av elitfotbollen. 

Under 2021 har arbetet med EFD:s nya 
strategi för perioden 2023–2027 påbörjats.  
Ett antal träffar med alla klubbar har hållits 
i Stockholm där vi tillsammans har arbetat  
för att staka ut vägen mot var EFD ska  
befinna sig 2027. Detta arbete fortskrider  
under 2022. 

Under 2021 fortsatte förhandlingarna för 
ett nytt kollektivavtal som vi hoppas ska ge 
nya samverkansmöjligheter. Allt fler klubbar 
består idag av både herr- och damverksam-
heter, en utveckling som går snabbt och som  
kommer att fortsätta under kommande år.  
I denna utveckling har vi inom EFD ett  
ansvar och stora möjligheter att bidra till 
att föreningarna också blir mer jämställda. 
Vi kan också använda våra styrdokument 
för att säkerställa att jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektivet finns med i vår 
uppföljning av verksamheterna.

Under 2020 var den genom-
snittliga spelarersättningen i  

OBOS Damallsvenskan  
15 113 kr/mån  

(2019: 14 379 kr)4.

FOKUSOMRÅDE 

1

4Räknat per spelare vid tolv måna-
ders anställning och antaget 22 spe-
lare i en spelartrupp. Det är endast 
ett beräknat genomsnitt, baserat på 
klubbarnas uppgifter om den totala 
spelarersättningen. SvFF Finansiell 
analys 2020.
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VAD VI HAR GJORT  
UNDER 2021

• Påbörjat arbetet med att ta fram ett  
utkast för arbetsmiljöpolicy där alla  
diskrimineringsgrunder finns inkluderade  
och där vi tydliggör arbetsgivarnas 
ansvar. Denna ska alla klubbar kunna 
använda. 

• Kartlagt “dubbelklubbar” (våra medlems- 
föreningar som har både dam- och 
herrlag) för att se var de befinner sig 
när det gäller representation, tränings-
förutsättningar och kommunikation. 
Syftet med kartläggning har varit att 
identifiera eventuella brister samt följa 
styrkor och framsteg. Behovet av att 
arbeta med jämställdhet kan skilja sig 
åt beroende på om det är en förening 
med både dam- och herrverksamhet 
eller renodlad damverksamhet.

• Fortsätta påverkansarbetet för en mer 
jämställd lönesättning och resurs- 
fördelning inom elitfotbollen.

VAD VI SKA GÖRA 
UNDER 2022

• Tillsammans med Svensk Elitfotboll ska 
vi fortsätta arbetet med “dubbelklub-
barna” och bidra till en mer jämställd 
fotboll. 

• Göra en kartläggning över våra medlem- 
klubbars styrelser, ledarstaber och 
valberedningar för att identifiera even-
tuella styrkor och svagheter utifrån ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

• Kartlägga snittlön samt avtalstid för 
spelare i Elitettan och OBOS Damall-
svenskan.

• Göra en GAP-analys av klubbarnas  
organisationer och dess roller.

• Ha en central arbetsmiljöpolicy på plats 
inom EFDs föreningar.

FOKUSOMRÅDE 

1
27
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VAD VI STRÄVAR MOT (5 ÅR)

Vi ska verka för att styrelsesammansätt-
ningen är kompetensbaserad, jämställd 
och jämlik, med målet att vi ska ha uppnått 
RF:s mål för jämställd fördelning i styrelser 
(40/60 %). Vi har en övergripande ambition  
om att spelarlönerna ska ha nått en nivå så 
att alla våra spelare i OBOS Damallsvenskan 
och minst 50 % av våra spelare i Elitettan 
har möjlighet till 100 % av sin ersättning 
från fotbollen. Vi ser också att alla våra 
medlemsklubbar har tydliga policys på 
plats för att motverka diskriminering och 
främja jämställdhet på alla nivåer. 

Utöver detta följer vi UEFAs riktlinjer för 
Good governance för att säkerställa stabilitet  
över tid och alla våra klubbar har tydliga 
direktiv och handlingsplaner för graviditet 
och föräldraledighet.

På fem års sikt strävar vi också efter att 
OBOS Damallsvenskan utgörs av klubbar 
som innehar en heltidsanställd klubbchef 
samt att Elitettan ska visa på en strategisk 
plan för att nå en ökad professionalisering 
och ha en tydlig verksamhetsplan. På längre  
sikt är vår ambition att majoriteten av våra 
klubbar har professionella verksamheter  
som är jämställda, jämlika och att alla 
klubbar har en dedikerad klubbchef, sport-
chef samt en organisation för marknad och 
försäljning.

FOKUSOMRÅDE 

1
29

FOKUSOMRÅDE 
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INTERVJU MARKUS NILSSON,  
VICE VD I HAMMARBY FOTBOLL AB

Sedan 2020 är damlaget en del av  
Hammarby Fotboll AB. Ni är än så länge 
ensamma om att ha både herr- och damlag  
integrerat i ert AB. Varför valde ni att ta 
detta steg?

Vår dåvarande systerförening Hammarby IF 
DFF brottades med stora ekonomiska  
problem under 2016. Vi föreningar enades  
då om att genomföra ett samgående. I 
samband med det blev damlaget en del 
av Hammarby IF FF:s verksamhet, vars 
enda uppdrag sedan 2001 är att bedriva 
bredd- och akademiverksamhet för barn 
och ungdomar. I och med bildandet av 
Hammarby Fotboll AB 2001 särade man på 
seniorelitverksamhet och bredd/ungdom, 
främst av ekonomiska skäl. Övergången 
för damlaget från Hammarby IF DFF till 
Hammarby IF FF var en nödlösning på kort 
sikt och ambitionen var hela tiden att flytta 
över seniorverksamheten för dam till  
Hammarby Fotboll AB.

All senior elitverksamhet samt all kommersiell  
verksamhet har legat i Hammarby Fotboll  
AB sedan starten och det har också varit  
syftet med bolagiseringen av delar av 
verksamheten. Att damelitverksamheten  
nu ligger där är egentligen naturligt för oss.  
Vi har samma ambition för herr- respektive 
damlag och att bedriva den verksamheten 
inom två olika ekonomiska enheter ger inte 
rätt förutsättningar för att lyckas med det. 
Att det dröjde några år innan övergången 
skedde skulle jag säga beror på att vi också 
har externa ägare i Hammarby Fotboll AB 
som man ville hitta rätt incitament för.

Ni har höga ambitioner med er dam- 
verksamhet, där bland annat har ni  
uttryckt en ambition om att alla spelare  
i ert damlag ska kunna ha 100 % av sin  
ersättning från fotboll 2023. Varför är 
detta ett viktigt mål för er och hur ligger 
ni till för att nå det målet? 

Det är viktigt därför att vi vill vara en  
helprofessionell verksamhet som ska ha  
förutsättningar att nå våra högt uppsatta 
målsättningar över tid. För att vara  

hållbara i vår satsning måste spelare kunna 
försörja sig på fotbollen, så att de också 
kan fokusera på den fullt ut. För att bli bäst 
kan vi inte kompromissa oss fram utan en 
helprofessionell verksamhet skapar bättre 
förutsättningar för att attrahera bättre 
spelare, få en starkare kompetens i ledar- 
staben samt bättre kontinuitet generellt. 

Vår snittlön i dagens spelartrupp ligger på 
ca. 25 000 kr/mån. Beroende på hur man 
räknar skulle på hur man räknar skulle man 
kunna säga att vi redan har en spelartrupp 
som är heltidsanställd. Det skiljer sig dock 
ersättningsmässigt inom spelartruppen så 
alla spelare är inte uppe på de nivåerna och  
det kommer nog variera även närmaste åren.

Vad upplever ni är de stora fördelarna 
och utmaningarna med att bedriva elit-
satsning på både dam- och herrfotboll 
under samma tak?

Det finns många mervärden precis som att 
det finns många utmaningar att migrera två  
från början helt olika verksamheter. För oss 
trumfar de positiva sidorna de utmaningar  
vi stöter på. Fotbollen är och har länge varit  
en mansdominerad värld och jag tror att det  
här sättet att arbeta också handlar om att 
ändra folks uppfattningar om vad fotboll är 
och ska vara. Jag kan se en tydlig skillnad  
i hur vår egen organisation börjat inse värdet  
av att ha ett framgångsrikt damlag tillsam-
mans med ett framgångsrikt herrlag, att 
det är mycket starkare tillsammans än varje  
lag för sig själv. Sponsorer och partners 
förväntar sig detta i större utsträckning vilket  
också gör att deras investeringar ökar med 
tiden. Våra medlemmar och supportrar, som  
delar klubbens värdegrund, förväntar sig 
att vi ska välkomna både pojkar och flickor 
i vår verksamhet.
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INTERVJU MED ANNIKA GRÄLLS, 
ORDFÖRANDE EFD, OM PROJEKTET 
SÄTT BOLLEN I RULLNING

Sätt bollen i rullning är ett projekt som  
syftar till att identifiera möjligheter för 
kvinnor och män att åstadkomma jäm-
ställda förutsättningar att leda och utöva 
idrott. Projektet har kartlagt hinder och 
identifierat lösningar för ett mer jämställt 
styrelsearbete inom idrotten. EFD har varit 
en av projektdeltagarna under perioden 
2020-2021 där Annika Grälls, EFDs styrelse- 
ordförande, också har varit projektledare.

Kan du berätta kort om projektets resultat  
och vad vi behöver fokusera på framöver 
för att uppnå mer jämställda styrelser?

Våra intervjuer med kvinnliga och manliga 
ordföranden visade att kvinnor och män i 
ordföranderollen behandlas och uppfattas 
olika, där männen är normen och kvinnorna  
blir komplementet. Det handlar om att vi 
ställer olika krav och förväntningar på män 
och kvinnor i ledande positioner och  
betydligt hårdare krav på kvinnorna. Så 
kallad dubbelbestraffning förekommer, dvs 
att om du som kvinna ägnar dig åt förtroende- 
uppdrag är du dålig mamma/partner. Lägger  
du mer tid på familjen är du inget att satsa 
på. Fokus bör ligga på att det är allas  
ansvar att vara med att bidra till förändring,  
med andra ord så måste även männen ta 
ett ansvar och öka sin medvetenhet i frågan  
och förstå vilka konsekvenser det får om vi 
inte förändrar strukturerna.

Att få kvinnor att stanna kvar inom  
idrotten, även efter att t.ex den aktiva 
karriären tagit slut, har historiskt varit 
ganska svårt. Har detta kommit upp  
under projektets gång? I sådana fall, hur 
har ni pratat om eventuella lösningar?

Vi såg att det är svårt att få kvinnor att 
stanna kvar inom idrotten på olika positioner.  
Det har såklart med många olika saker att 
göra men en viktig del är hur vi inkluderar  
kvinnor inom idrotten. De intervjuade, 
både manliga och kvinnliga ordförande 

framhåller att vi måste bli bättre på  
jämställdhet och att vi behöver bli det ”på 
riktigt”. Många lyfte en frustration över tron  
att projekt ska lösa jämställdheten istället 
för att jämställdheten genomsyrar styrelse-
arbetet, besluten och agerandet. Vi behöver  
få in fler kvinnor då forskningen visar att när  
andelen av en minoritet uppgår till 40 % så  
blir man bedömd utifrån personliga kvaliteter  
och inte som representant för minoriteten. 
Studier visar att styrelser med mångfald 
fattar mer inkluderande beslut och det är 
viktigt om idrottsrörelse ska vara relevant 
och intressant även fortsättningsvis.

Du själv har ju varit aktiv på ledande  
positioner inom idrottsrörelsen, framför 
allt fotbollen, en längre tid. Hur ser din 
personliga reflektion ut när det gäller 
jämställdhetsfrågan inom idrotten?

Det blir successivt bättre. När jag valdes 
in i förbundsstyrelsen 2016 var jag fjärde 
kvinnan någonsin och jag fick rakvatten 
som gåva. Det sa ju en del om var idrotten 
befann sig då, men det går framåt. Att det 
nu måste vara en könsfördelning på 40/60 
i de olika idrotternas förbundsstyrelser. Ser 
man till maktpositionerna såsom ordförande  
och generalsekreterare så innehas de till 
över 70 % av män inom idrotten idag. Fler-
talet idrotter har aldrig haft en kvinna på 
någon av dessa positioner. Där är EFD ett 
bra undantag som både haft kvinnor och 
män som ordförande och generalsekreterare. 
Idrotten behöver komma i kapp samhället 
i stort i den här frågan, så att det blir lika 
förutsättningar för kvinnor och män att 
leda och utöva idrott.

Mer läsning:  
Annika Grälls, Sätt bollen i rullning… för att utveckla 
styrelsearbetet. Utmaningar och möjligheter enligt 27 
ordföranden inom lagidrott (populärversion). 

Daniel Alsarve & Annika Grälls, Utbildningsmaterial,  
Sätt bollen i rullning, Att leda jämställt och rättvist  

(utbildningsmaterial).
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MÖJLIGGÖRA UTVECKLING FÖR TRÄNARE, 
SPELARE OCH FÖRENINGAR

Utveckling av tränare, spelare och föreningar  
är ett annat av EFDs fokusområden. Utifrån  
EFD:s uppdrag om att bidra till stark fotbolls- 
utveckling är det en naturlig del av vår verk- 
samhet. Inom detta område är det viktigt 
att vi arbetar för att öka resurser både för 
EFD centralt och lokalt i föreningarna. Med 
ökade resurser skapar vi möjligheter för 
våra medlemsklubbar att ta nästa kliv i  
fotbollsutvecklingen. Det är dock viktigt 
att vi också gemensamt tittar på hur resurs- 
erna används för att på bästa sätt bidra till 
damfotbollens hållbara utveckling. 

EFD utvecklar centralt och kontinuerligt våra 
stöd i form av utbildningar, mallar och övriga  
styrdokument som ska möjliggöra att tränare,  
spelare och medlemsföreningar utvecklas 
sportsligt och inom olika hållbarhetsområden. 

Elitlicensen är ett styrningsverktyg som 
finns, genom SvFF, för att bidra till mer 
hållbara verksamheter. Licensen ska vara 
ett verktyg för att säkerställa en sund 
ekonomi i föreningen. SvFF utfärdar licens 
årsvis efter granskning av föregående års 
utfall inom olika aspekter där intäkts- och 
kostnadsstrukturen rapporteras. 

Vår certifiering är en annan viktig del som 
vi har arbetat för att utveckla det senaste 
året, där vi låter våra elitklubbar certifiera 
sina ungdomsverksamheter. Genom certi- 
fieringen genomlyser vi verksamheterna 
och poängsätter dem utifrån olika kriterier. 
Det senaste året ser vi att att svensk elit-
fotboll på damsidan tar ytterligare steg i 
rätt riktning.

De senaste åren har våra akademiverksam-
heter tagit ytterligare steg i rätt riktning, 
där kvaliten på våra verksamheter ökar.  

”Elitklubbarna har insett värdet 
av att ha hög kvalitet på hela sina 
verksamheter så att man får ett 

ständigt flöde av egna unga  
talanger upp i A-lagstruppen.  
Att fostra egna elitspelare är  
ett framgångsrecept och vi  
ser att allt fler klubbar väljer  

den vägen. Det ger trovärdighet  
gentemot supportrar, kommunen  

och det lokala näringslivet att  
man som förening bidrar till  

hållbara och närproducerade  
sportsliga framgångar”.

–Stefan Alvén Sportchef EFD.

FOKUSOMRÅDE 
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VAD VI SKA GÖRA 
UNDER 2022

• Fortsätta arbetet med den framtida 
certifieringen.

• Etablera en central mätning för att  
kartlägga antalet matcher och på så 
sätt uppnå SvFFs rekommendation om 
antal spelade matcher med hög kvalitet.

• Se över kontraktslängden på våra  
spelare ute i klubbarna.

• Ta fram centrala arbetssätt/verktyg  
för att samla in data gällande våra 
spelares fysiska status, och eventuellt 
benchmarka mot andra ligor i Europa. 

• Upprätta en central databas för att följa 
antal skador per år.

FOKUSOMRÅDE 
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VAD VI HAR GJORT  
UNDER 2021

• Vi har satt ihop en arbetsgrupp för  
att utveckla vårt arbete inom detta  
fokusområde.

• Påbörjat arbetet med att utveckla  
certifieringsmodellen.

• Arbetet med att ta fram en ny över- 
gripande strategi för dam- elitfotbollen 
har påbörjats och sjösätts i mars 2023.
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VAD VI STRÄVAR MOT (5 ÅR)

På längre sikt strävar vi efter att certi-
fieringen är ett centralt hjälpmedel för 
klubbarna att utveckla sin organisation. 
Certifieringen ska vara en ledsagare i det 
dagliga arbetet med akademiverksam-
heten och leda till ökad sportslig utbild-
ningsnivå inom organisationen samt att 
antalet anställda kring elitverksamheten 
har ökat. Vi ser också att vi har dedikerad 
personal inom EFD centralt som kan stötta 
klubbarnas arbete med certifieringen. Vår 
målsättning är att majoriteten av EFDs 
klubbar är certifierade.

När det gäller matchmiljön ser vi också 
att vi om några år har etablerat en central 
mätning för att kartlägga antalet matcher 
för att uppnå SvFFs rekommendation om 
antalet spelade matcher av högre kvalitet. 
På lång sikt vill vi uppmuntra till fler inter- 
nationella matcher från F15 och uppåt. Med  
ett mätverktyg möjliggörs också samarbete  
samt jämförelser med utländska ligor.

FOKUSOMRÅDE 
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INTERVJU MED LOVISA LUNDQVIST, 
FYSANSVARIG FLICKAKADEMIN BP

Lovisa Lundqvist är en av de första att  
gå den nyligen framtagna Fotbollsfys- 
utbildningen av SvFF, vilket möjliggjordes 
genom utbildningsbidraget. Lovisa  
arbetade under 2021 som assisterande för 
BPs F19 och tog ansvar för fysträningen i 
BPs flickakademi under 2022.

Hur skulle du säga att utbildnings- 
bidraget möjliggjorde din utveckling  
som elittränare?

Genom utbildningsersättningen kunde 
jag specialisera mig mot fotbollsfys och 
söka FOFY-utbildningen vilket bidrog till 
ytterligare ett steg i min utveckling. Just 
eftersom utbildningen även är helt ny så är 
det superkul att som kvinna vara med från 
början!

På vilket sätt skulle du säga att  
utbildningsbidraget bidrar till  
utvecklingen av damelitfotbollen?  
Både kort och långsiktigt?

Jag skulle säga att den ger oss tränare 
möjligheten att fördjupa vår kunskap genom  
utbildningar som vi kanske annars inte hade  
haft möjlighet att finansiera. Kunskapen  
ger oss bättre förutsättningar för att på 
kort sikt utvecklas individuellt. Långsiktigt 
så kan vi utveckla våra spelare och då  
fotbollen i stort. 

Hur arbetar ni i klubben med utvecklingen  
av era ledare/tränare?

Klubben anordnar domarutbildning och 
tränarutbildning för våra unga tränare här  
i föreningen genom Stockholms Fotbolls- 
förbund (stff). Vi har haft ledare som  
deltagit i första upplagan av framtidens 
fotbollsledare genom stff vilket är en enorm  
möjlighet för våra yngre ledare att i mentor- 
skap utbildas och utvecklas. Inom föreningen  
har vi nära samarbeten mellan pojk- och flick  
men även från det yngsta laget till senior-
verksamheten. Vi kan besöka varandras 
träningar, ha utbildningsträffar kring  
spelet, fysiologin och psykologin.

Vad är dina drömmar och drivkrafter 
inom fotbollen?

Min dröm just nu är att etablera ett koncept  
kring fysträning från tidig ålder för att 
göra skillnad på lång sikt och ha spelare 
som konkurrerar i Europa utan att ligga 
efter fysiologiskt. Jag vill förbättra svenska 
fotbollsspelares fysik utifrån matchkraven 
som hela tiden höjs.
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INTERVJU MED LARS PETTER BJÖRK, 
HUVUDTRÄNARE I ALINGSÅS FC

Lars Petter Björk, huvudtränare i Alingsås 
FC, har under 2021 genomfört Avancerad 
tränarutbildning (UEFA A Diploma). Han 
berättar om vad utbildningsbidraget kan 
möjliggöra för svensk damelitfotboll samt 
hur han ser på damfotbollens utveckling 
framöver.

Vilken utbildning har du gått med hjälp 
av utbildningsbidraget?

När jag kom till Alingsås FC gick jag UEFA 
A-utbildningen. Klubben hade möjlighet att 
finansiera det via utbildningsersättningen.  
Klubben uppmuntrar oss tränare att utbilda  
oss och jobbar aktivt för det.

Hur skulle du säga att utbildnings- 
bidraget möjliggjorde din utveckling  
som elittränare?

Jag har utvecklats jättemycket av mina  
utbildningar som gör att min fotbollsteori 
får en tryggare grund att stå på samt att 
jag får begrepp, metoder och utbildning i 
allt som har med ledarskap att göra.

Jag är väldigt tacksam över utbildningen 
och de ledare jag hade under utbildningen.

På vilket sätt skulle du säga att  
utbildningsbidraget bidrar till  
utvecklingen av damelitfotbollen?  
Både kort och lång sikt?

Det bidrar jättemycket. Både att vi får 
bättre tränare på kort sikt men också på 
lång sikt. Det leder också till att vi får bättre  
spelare som har fått en bättre utbildning. 
Där känner jag att vi verkligen behöver 
satsa på flick- och damfotbollen. 

Hur arbetar ni i klubben med utvecklingen 
av era ledare/tränare?

Klubben vill verkligen satsa på utbildade 
tränare. Jag som högste tränare måste ha 
en nivå för att få träna ett Elitlag.
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FRÄMJA FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

EFD ska arbeta aktivt för att alla våra  
medarbetare samt spelare ska ha möjlighet  
till en god fysisk och psykisk hälsa. En viktig  
del i vårt arbete för en hållbar elitfotboll 
handlar om att säkerställa trygga arbets-
miljöer, inte minst för våra fotbollsspelare. 
God hälsa är en grundläggande förutsätt-
ning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential. Arbetet för att främja god 
fysisk och psykisk hälsa är därför en av 
våra viktigaste hållbarhetsområden. 

PSYKISK HÄLSA
De senaste åren har frågan om spelarnas 
psykiska hälsa kommit högre upp på agendan  
inom elitfotbollen. Vi ser mycket positivt 
på att frågan lyfts och att fler börjar arbeta  
aktivt för att motverka psykisk ohälsa bland  
våra spelare och medarbetare. Inom EFD 
centralt väljer vi att göra en uppdelning 
mellan att prata om psykisk hälsa utifrån 
prestation på planen (fotbollsspelaren) 
samt människan och välmåendet i livet i 
övrigt. Inom detta område ryms också frågor  
såsom dubbla karriärer och livet efter  
fotbollen.

Vårt arbete med denna fråga har precis 
börjat. Vi tittar på olika angreppssätt för 
att ta oss an frågan på bästa sätt. Flera av 
våra klubbar har valt att inleda ett arbete 
för att förebygga psykisk ohälsa. En del 
samverkar med lokala distriktsförbund för 
utbildning medan andra samverkar med 
övriga fristående organisationer för att öka 
kompetens och lyfta frågan. FC Rosengård 
inledde under 2021 ett samarbete med  
organisationen Aldrig Ensam för utbildnings- 
insatser. IF Brommapojkarna samt IFK 
Norrköping samarbetar med idrotts- 
psykologer för att utbilda sina ledare och 
spelare och flera av föreningarna har mentala  
rådgivare som en del av sin verksamhet. 
Under 2022 kommer fler initiativ från  
klubbarna att tas.

Under 2021 genomförde 10 av våra klubbar 
utbildningar inom psykisk hälsa. 15 av våra  
klubbar anger att de har en plan för arbetet 
med psykisk hälsa framöver.

FYSISK HÄLSA
Under 2021 rapporterades 128 skador inom 
i OBOS Damallsvenskan och Elitettan. De 
vanligaste skadetyperna som rapporterades  
var ledskador, överbelastningskador, kors- 
bandsskador, övriga knäskador samt 
huvudskador. Att minimera samt förebygga  
skador är ett stort område för oss inom EFD 
att arbeta med. Alla klubbar inom EFD har  
tillgång till fysioterpeuter som bidrar till det  
förebyggande arbetet. Några föreningar 
arbetar med knäkontroll och individualiserade  
samt periodiserade träningsprogram för att  
hålla nere överbelastning på spelare. Ett 
par föreningar rapporterar också om att de 
använder digitala självskattningsverktyg i 
det förebyggande arbetet. 

I arbetet med skademinimering har det  
under 2021 inte skett några större insatser  
från EFDs håll. Vi fortsätter att följa  
utvecklingen hos våra klubbar när det  
kommer till skador samt det förebyggande  
arbetet. 

Hur menstruationscykeln påverkar våra 
spelare i träning och match är en annan 
fråga vi inom EFD har lyft det senaste året. 
I takt med allt fler studier på området  
genomförs, och att kunskapen om hur spelar- 
nas prestation påverkas av menstruations-
cykeln, har också fler initiativ tagits ute i 
klubbarna. Ett första steg för klubbarna har 
varit att erbjuda gratis mensskydd till sina 
spelare. Genom att göra detta bidrar vi till 
att minska tabu kring frågan samt bidra till 
att våra spelare får bra förutsättningar att 
prestera på planen. Vi inom EFD centralt 
följer även här forskning och utveckling för 
att se över hur vi kan stötta upp våra  
klubbar framöver.
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VAD VI HAR GJORT  
UNDER 2021

• Vi har påbörjat arbetet med att kart-
lägga möjligheter och kapacitet inom 
området för psykisk och fysisk hälsa.

• Vi har tittat på möjligheter att finansiera 
en resurs inom EFD centralt som kan ta 
ansvar för att stötta i arbetet med att 
främja psykisk hälsa. 

• Enligt handlingsplanen för 2022 skulle vi 
kartlägga rådande läge gällande fysiska 
skador och psykisk hälsa. Detta har vi 
inte gjort ännu då vi fortfarande tittar 
på samverkanspartners och angreppssätt 
för detta. 

VAD VI SKA GÖRA 
UNDER 2022/2023

• Ta fram erbjudande om mensskydd till 
klubbarna. 

• Se till så att en majoritet av klubbarna 
genomför en utbildning inom psykisk 
hälsa och välmående, vilket ska vara 
årligt återkommande. 

• Vi ska arbeta för att identifiera bra 
verktyg för oss att använda både inom 
EFD centralt samt för klubbarna för att 
kartlägga spelarnas psykiska mående. 

FOKUSOMRÅDE 
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VAD VI STRÄVAR MOT (5 ÅR)

På längre sikt ser vi att en majoritet av 
klubbarna arbetar mer medvetet kring hur 
menstruationscykeln påverkar träning och 
fysisk prestation. Vi ser också att alla klubbar 
inom EFD erbjuder gratis mensskydd till 
sina spelare och anställda. 

Alla ledare ska känna sig trygga i att  
hantera frågor kring psykisk hälsa och  
välmående, och ser det som en naturlig 
del i uppföljningen av sina spelare. Vi inom 
EFD, både centralt och ute i klubbarna, är 
en viktig del i att driva arbetet med forsk-
ning kring psykisk hälsa av damelitidrottare.

Vi ska också ha kartlagt kostrådgivningen 
i klubbarna för att på längre sikt kunna 
stötta klubbarna i frågor som rör kost och 
träning. Vår målsättning är att alla klubbar 
arbetar med kostrådgivare alternativt  
utbildar sina ledare i dessa frågor. 

EFD centralt anordnar föreläsningar inom 
psykisk hälsa. Vi ser över hur vi kan hitta 
ett digitalt verktyg där vi dels kan samla in 
data kring hur alla spelare i klubbarna mår 
samt bidra med ökad medvetenhet kring 
välmåendet.
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FRIDA ABRAHAMSSON, KIF ÖREBRO, 
OM MENSTRUATION OCH TRÄNING

Vad betyder det för dig att din klubb har 
infört gratis mensskydd till alla spelare?

Det är viktigt! Det visar på att klubben har 
en medvetenhet om vår verklighet och  
vardag som idrottsutövande tjej.

Upplever du att frågan om mens och 
träning fortfarande är tabu eller har det 
blivit öppnare inom fotbollen att prata 
om dessa frågor? 

Jag skulle inte säga att det är så mycket 
tabu. Det är mer okunskap om vad mensen 
innebär för oss som utövar idrott. Speciellt 
eftersom ledare inom flick- och damidrotten 
ofta är män, och därmed inte kan relatera 
på samma sätt. Krasst behöver samtalet 
fortsätta och vi blir aldrig klara. Vi behöver 
fortsätta skapa en öppenhet och en trygg 
miljö så att tjejer vågar prata om hur deras 
mens påverkar dem.

Har du känt att din menscykel påverkar 
dig vid träning och match?

Ja, det har jag känt. Men det finns de som 
påverkas mer än jag. Alla påverkas ju olika. 
Det behöver nog fler förstå.

Upplever du att det saknas kunskap om 
mens och elitidrottande generellt?

Ja, absolut. Här kan vi bli bättre inom 
idrotten på alla plan och jag tror att alla 
kan göra mer, inklusive KIF Örebro. Men 
det är en bra start att införa gratis mens-
skydd för oss som spelar i klubben.
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AKTIVT MOTVERKA KORRUPTION

EFD ska arbeta mot all typ av korruption, 
exempelvis matchfixning, mutor och  
jävsituationer. Matchfixning, uppgjorda 
matcher och manipulation av matchresultat  
ses ses det idag som ett av de absolut 
största hoten mot idrotten. Det är därför 
viktigt för oss inom EFD att vara med och 
säkerställa fotbollens integritet. Matchfix- 
ning har hittills inte varit ett stort problem 
inom damfotbollen men i takt med det 
ökade intresset för damfotboll ökar också 
risken för matchfixning. I samarbetet med 
vår huvudpartner Svenska Spel genomför 
vi spelansvarsutbildningar för alla våra lag 
i OBOS Damallsvenskan och Elitettan där 
spelare och tränare får lära sig mer om vad 
matchfixning är och vilka som står bakom, 
allt för att ha kunskaper för kunna stå upp 

mot de krafter som kan komma att vilja  
påverka resultat inom fotbollen. Även 
EFD:s styrelse och kansli har genomgått 
Svenska Spels digitala utbildning kring 
matchfixning. Ingen av EFD:s föreningar 
har under 2021 rapporterat något fall av 
matchfixning. Få av våra medlems- 
föreningar för dock statistik över korruption,  
ett område vi ska arbeta för att utveckla 
framöver. I syfte att motverka korruption 
även inom andra områden ser vi ökad 
transparens och uppföljning av klubbarnas 
verksamheter som en viktig del i att bidra 
inom detta område.

FOKUSOMRÅDE 

4
43

VAD VI HAR GJORT  
UNDER 2021

• Under 2021 har vi fått Integrity officers 
på plats i alla våra klubbar. En integrity 
officer är en person ute i våra verksam-
heter, ofta sportchefer, som ska kunna  
ge våra klubbar bättre möjligheter att  
arbeta förebyggande mot matchfixning. 

• Under året har alla spelare och ledare 
gått Svenska Spels utbildning kring 
spelansvar. 

• Vi har också tittat på möjligheterna att 
kartlägga rådande kunskapsläge och 
förekomst av korruption inom dam- 
fotbollen.

VAD VI SKA GÖRA 
UNDER 2022

• Vi ska fortsätta arbetet med att  
kartlägga rådande kunskapsläge kring  
korruption inom damfotbollen, där vi 
också ska bredda perspektivet kring 
korruption till att handla om mer än 
matchfixning. Andra viktiga frågor att 
arbeta kring är exempelvis transparens 
vid rekrytering och vänskaps- relationer. 

• Vi ska arbeta fram en vägledning och en 
krishanteringsplan gällande matchfixning. 

FOKUSOMRÅDE 

4
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VAD VI STRÄVAR MOT (5 ÅR)

En Code of conduct är framtagen för att 
agera som en vägledning i etiska frågor på 
central som lokal nivå. Rollen som Integrity 
officer ses som en väsentlig och prioriterad 
ansvarsroll inom klubbarna. Utbildningar 
inom matchfixning och spelansvar  
genomförs årligen, från ungdomslag till 
klubborganisation. Om fem år ser vi att  
det aktiva arbetet mot matchfixning och 
korruption är en fullt naturlig del av samtliga 
klubbar inom EFD.

FOKUSOMRÅDE 
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INTERVJU JOHAN CLAESSON  
INTEGRITY OFFICER SVFF 

Under 2022 utvecklade ni tillsammans 
med RF en ny utbildning inom matchfix-
ning för idrotten. Varför är detta viktigt?

Vi ville ha en utbildning där man kunde 
checka av att alla spelare eller ledare i 
ett lag har gjort själva utbildningen. Vi 
kände att det var något vi behövde ta 
fram både för Ettanfotboll och för OBOS 
Damallsvenskan. Vi vill inte göra samma 
misstag på damsidan som vi delvis gjorde 
på herrsidan. Där utvecklade vi arbetet 
mer när det började dyka upp fall, för 5-6 
år sen. Det vi märkte på herrsidan var att 
det fanns ett kunskapsglapp hos spelare 
där man inte kände till det regelverk som 
fanns vilket ledde till att man använda det 
som argument, ett försvar för att hävda att 
den överträdelse man gjort var okej. Med 
denna utbildning kan vi nu säkra att detta 
kunskapsglapp undviks då vi kan följa  
statistiken på vilka som har genomfört 
utbildningen.

Hur ser ni på SvFF kring frågan om 
matchfixning, var står vi idag?

Det är fortsatt en högt prioriterad fråga  
för oss. Det är ett område som berör tro-
värdigheten för svensk fotboll i stort, kanske 
framförallt när det gäller den absoluta 
elitnivån där det förekommer spel och en 
större utsatthet för matchfixning. Idag är 
vi ungefär 2,5 heltidstjänster som arbetar 
med dessa frågor vårt arbete mot match-
fixning går igenom hela svensk fotboll,  
genom alla våra målgrupper, såsom  
landslag, klubbar, domare och ledare.

Matchfixning är en fråga som i största 
utsträckning har kopplats till herrfotboll. 
Har damfotbollen tidigare varit förskonad 
från detta eller hur ser din bild ut?

På herrsidan såg vi problem och agerade 
men nu har vi haft en annan ingång. Vi vill 
varamer proaktiva istället för reaktiva. Vi 

ser en riskfaktorer på så sätt att spelet på 
damfotboll blir mycket mer populärt för 
varje år som går och vi ser betting som en 
tydlig drivfaktor på herrsidan, det är därför 
matcher fixas. Vi vill ha våra damspelare så 
bra förberedda som möjligt, så att vi kan 
undvika den situation som delvis uppstått 
på herrsidan. Sedan skiljer sig herr- och 
damfotbollen åt på vissa punkter där risk-
faktorerna kopplade till spel är större på 
herrsidan, exempelvis då spelkulturen är  
betydligt större där. I Sverige stämmer bilden  
av damfotbollen som skonad absolut, men 
internationellt i landslagssammanhang finns 
det exempel på att matchfixning har hänt 
samt även i andra damligor internationellt.

Vad är det viktigaste att tänka på för  
de föreningar som vill arbeta med att 
motverka matchfixning?

Det är att man som förening tar frågan på 
allvar och att man  förstår att det faktiskt 
kan drabba varje förening. Det är viktigt 
att det finns en dedikerad person som har 
ett tydligt ansvar för frågan och om det är 
någon i ens förening som harm defrågor 
kopplat till matchfixning eller spel eller 
andra integritetsfrågor eller säkerhet, så 
är det den här personen man går till. Att 
man som förening är tydlig i sitt ställnings-
tagande mot matchfixning bidrar också till 
att man skyddar sig från att drabbas av 
problematiken.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

SCHYSSTA AFFÄRER – FRÄMJA  
HÅLLBARA LEVERANTÖRER,  
PARTNERS OCH SPONSORER
Vi värnar för Schyssta affärer. Det innebär 
att vi ska ha en tydlig kravställan inom 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och antikorruption gentemot leverantörer, 
sponsorer och partners. Vi ska tillsammans 
arbeta aktivt för att upprätthålla och säkra  
mänskliga rättigheter för alla, oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, ålder, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning. Vi är i processen att ta 
fram en Code of conduct där vi tydliggör 
den förväntan vi har på oss själva och våra 
samarbetspartners.  

SÄKERSTÄLLA SÄKRA  
OCH TRYGGA ARENOR OCH  
FÖRENINGSVERKSAMHET 
Vi ska arbeta för att våra besökare  
ska känna sig säkra och trygga vid EFD:s 
arrangemang. Miljön hos våra medlems- 
föreningar ska vara trygg och inkluderande.  
I OBOS Damallsvenskan och Elitettan spelas  
varje år 628 matcher. Målet är att dessa 
matcher ska vara en positiv upplevelse för 
spelare, ledare och publik. Säkerhets- 
aspekterna är en viktig del i arrangemanget,  
där vi har tagit fram ”Elitmanualen” som 
ett verktyg i föreningens arbete för att  
säkerställa säkra, trygga och professionella  
evenemang. Elitmanualens direktiv ska 
följas liksom Tävlingsbestämmelser (TB), 
Särskilda Tävlingsbestämmelser Dam (STB 
Dam) samt Arenakraven som är framtagna 
av Svenska Fotbollsförbundet5. Inom ramen  
för vår ambition att säkerställa trygg  
föreningsverksamhet ser vi att EFD:s  
hållbarhetsarbete kan bidra med ökad 
medvetenhet, kunskap samt uppföljning 
av verksamheter. Detta hoppas vi ska bidra 
till tryggare verksamheter inom områden 
såsom inkludering och icke-diskriminering. 

Covid-19 präglade vår verksamhet med  
publikrestriktioner mellan 2020 till och 
med juli 2021 då idrottsevenemang åter-
igen fick hållas utan begränsingar. Under 
hela denna period har våra föreningar gjort 
sitt bästa för att följa våra protokoll och 
vidta åtgärder för att undvika smitt- 
spridning av Covid-19.

STÖTTA EXTERNA  
SAMHÄLLSENGAGEMANG 
EFD ska stötta externa samhällsengagemang  
som bidrar till positiv utveckling för sam-
hället och som linjerar med EFD och  
medlemsföreningarnas kärnverksamhet.  
Våra medlemsklubbar gör stora insatser 
för att påverka samhället positivt i sina lokal- 
samhällen. Klubbarna arrangerar många 
olika projekt och verksamheter med syftet 
att få framför allt fler tjejer att delta i såväl 
fysiska som sociala aktiviteter. Fokus ligger  
ofta på att öka integration och sysselsättning.  
Det handlar bl.a. om att nå ut till målgrupper  
som traditionellt har svårt att nå förenings-
livet, exempelvis tjejer med utländsk  
bakgrund, eller att stötta delar av samhället  
såsom äldreomsorgen genom att spelare 
besöker äldreboenden för olika aktiviteter. 
De flesta av våra föreningar bedriver denna  
typ av aktiviteter tillsammans med partners  
från näringslivet eller kommunerna.

 6 https://www.svenskfotboll.se/4af10f/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/tavlingsforeskrifter/2021/tb-2021.pdf

KONTINUERLIGT MINIMERA ENERGI-
ANVÄNDNING, VATTENANVÄNDNING 
OCH UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 
EFD ska göra sitt yttersta för att minimera 
sin och medlemsföreningarnas energi- och 
vattenanvändning samt utsläpp av växthus- 
gaser genom att exempelvis förespråka 
effektiv energianvändning på anläggningar  
och uppmuntra till ett mer miljövänligt 
resande. SvFF:s energi och miljöpolicy6 slår 
fast att svensk fotboll ska vara med och 
bidra till ett hållbart samhälle. Med cirka  
3 000 föreningar och 1,2 miljoner människor  
engagerade runt om i landet kan de miljö-
åtgärder fotbollen vidtar nå ut till många 
människor. Av de EFD-föreningar som  
rapporterat in sin energiförbrukning och 
sina utsläpp av resor framgår att 95 % av 
värmen på arenorna och 57 % av elförbruk- 
ningen klassas som förnybar. Vi har  
fortfarande vissa brister i datainsamlingen  
inom detta område. Mycket hänger på hur 
kommunerna kan leverera uppgifter till 
våra medlemsföreningar. Vi ser att vi inom 
EFD centralt behöver ta ett större ansvar i 
datainsamling där vi initierar kontakt med 
berörda kommuner för att få fram komplett  
data om energiförbrukning, vattenförbruk-
ning och växthusgasutsläpp.

MINIMERA MILJÖFARLIGA UTSLÄPP 
TILL NATUREN 
EFD ska arbeta för att miljöfarliga utsläpp 
inte sprids till naturen, exempelvis gummi- 
granulat (mikroplaster) från konstgräsplaner.  
Detta är en fråga som främst drivs av våra 
medlemsföreningar på lokal nivå tillsammans  
med respektive kommun eller hyresvärdar  
av arenor. EFD:s uppdrag inom detta område  
är framför allt att bidra med kunskap och 
ökad medvetenhet i frågan. Med rätt drift 
kan exempelvis spridning av mikroplaster 
minskas och vi inom EFD ser att det är ett 
område som kan utvecklas. Detta är dock 
ett arbete som pågår inom hela fotbollen, 
inte minst inom Svenska Fotbollförbundet, 
och vi följer därför utvecklingen på området  
kontinuerligt. 

MINSKA ENGÅNGSARTIKLAR OCH 
UNDERLÄTTA ÅTERVINNING 
EFD ska minska användandet av engångs-
artiklar, exempelvis vid matcher, när det är 
möjligt och verka för att alla medlems- 
föreningar och arrangemang har en effektiv  
återvinning samt återanvändning av material  
och avfall. Få eller inga föreningar äger 
idag sina arenor utan hyr av kommunen. 
Därför blir samarbetet med kommunerna  
i dessa frågor väldigt viktigt.

 7 https://aktiva.svenskfotboll.se/49ba73/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/anlaggning/hallbarhet-miljo-energi/ 
allman-policy-for-energi-och-miljo-i-svenskt-fotboll.pdf

Total  
energiförbrukning MVh % Förnybart

885

100

10 %

100 %

El

Värme

* 6 klubbar har redovisat elförbrukning.
** 1 klubbar har redovisat värmeförbrukning
*** Ingen av klubbarna redovisade energibehov av förkylning

Utsläpp Ton CO2e

3

49

303

355

Scope 1*

Scope 2 (Location-based)**

Scope 3**

Totalt

* I Scope 1 ingår klubbarnas egna fordon. 
** I Scope 2 ingår klubbarnas energibehov för belysning och uppvärmning. Location-based. 
*** I Scope 3 ingår utsläpp från transporter som klubbarna själva inte äger, såsom flyg, tåg och hyrbilar.
Emissionsfaktorer från DEFRA 2021, Trafikverket och AIB har använts för beräkningarna.
14 klubbar har redovisat fordonutsläpp.
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FOKUSOMRÅDEN GLOBALA  
MÅL

GLOBALA  
DELMÅL

Möjliggöra för 

en jämlik och  

proffessionell   

elitverksamhet  

för damfotbolls-

spelare

JÄMSTÄLLDHET

MÅLOMRÅDEN 2020 2021

Representation avseende kvinnor  
och män i EFDs styrelse

50/50 50/50

Representation avseende kvinnor  
och män i EFDs valberedning

Kvinnor som huvudtränare

Heltidsanställda i klubbarna

Snittlön (kr) våra spelare (mån)

Antal certifierade  
akademiverksamheter

Möjliggöra för 

utveckling av  

spelare, ledare  

och föreningar

Snittpoäng certifiering

Antal skador hos våra spelare

Antal klubbar med flerårsavtal 
med majoritet av spelarna

Antalet anställda i ledarstaben 
kring A-laget

Främja god 

fysisk och  

psykisk hälsa

1 2

N/A N/A

15 113 kr N/A

24 22

902 923

116 128

N/A N/A

N/A 12

N/A 9

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

26 26

0 0

N/A N/A

Antal föreningar som erbjuder 
gratis mensskydd till spelare

Antal tränare/ledare som genomgått 
utbildning inom psykisk hälsa/välmående

Antal spelare som utbildar sig vid  
sidan av fotbollen

Antal spelare som arbetar vid sidan  
av fotbollen

Sjukskrivningar relaterat till fysiska 
skador

Antal kostrådgivare ute i klubbarna

Aktivt motverka 

alla typer av 

korruption

Antal klubbar som genomfört utbildning 
i matchfixning och spelansvar

Antal fall av rapporterade matchfixning

Antal säkerhetsutbildade inom  
föreningar som deltar vid varje match
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OM DENNA RAPPORT

Detta är EFD:s andra hållbarhetsrapport, och beskriver året 2021. Vi  
har tagit inspiration från FIFPros rapporter, RFs policy för en hållbar  

idrottsrörelse, Agenda 2030, UEFA och FIFA Policydokument.  

Utsläppen av växthusgaser är beräknade enligt the Greenhouse Gas  
Protocol. Emissionsfaktorerna som använts är från DEFRA, Trafikverket och  
AIB. Den insamlade datan täcker inte samtliga klubbar, men datainsamlings- 
processen är under utveckling, med ambitionen att framåt ge extra stöd 
till klubbar med mindre resurser. I de fall det är möjligt är datan separerad 

mellan dam- och herrverksamhet. Rapporten och processen fortsätter  
att utvecklas under kommande år, både vad gäller datainsamling  

och nyckeltal.

TACK TILL
Pulsen som hållbarhetspartner, Svenska Spel, OBOS, Adidas, Scandic, 

Viaplay Group, Sportbladet och SportExpressen som möjliggör utveckling 
för damelitfotbollen. Stort tack också till alla våra medlemsföreningar som 
gör ett fantastiskt arbete för att utveckla damfotbollen runt om i landet. 

Tack till Ethos International för ert bidrag i arbetet med väsentlighetsanalys  
och vår hållbarhetsstrategi.

Texter och strategi
Isabelle Widmark och Stefan Bärlin (10ere) samt Ethos International  

tillsammans med medarbetare på Elitfotboll Dam.

Layout och grafisk formgivning
Julia Lindberg

Bilder
Bildbyrån

Flera av våra nyckeltal kommer att rapporteras på första gången 2023. 

*19 rapporterade klubbar

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

5.1 Utrota diskriminering av  
kvinnor och flickor

5.5 Säkerställ fullt deltagande  
för kvinnor i ledarskap och  
beslutsfattande

10.2 Främja social, ekonomisk  
och politisk inkludering

10.3 Säkerställ lika rättigheter för 
alla och utrota diskriminering

5.5 Säkerställ fullt deltagande  
för kvinnor i ledarskap och  
beslutsfattande 

10.2 Främja social, ekonomisk  
och politisk inkludering 

10.3 Säkerställ lika rättigheter för  
alla och utrota diskriminering

3.4 Minska antalet dödsfall  
till följd av icke smittsamma  
sjukdomar och främja mental  
hälsa

8.8 Skydda arbetstagares  
rättigheter och främja trygg  
och säker arbets- miljö för alla

16.5 Väsentligt minska alla  
former av korruption och mutor
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