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Bilaga 5: Underlag för beslut på extra årsmöte i 
Malmö FF 
 

 
1. Inledning 
 
Styrelse och ledning har sedan en tid identifierat några viktiga utvecklingsområden för 
föreningen som påverkas av de förslag det extra årsmötet har att ta ställning till. Det handlar 
om: 
• att söka nya vägar för att snabbare etablera flicklag i fler åldersgrupper och därigenom 

bygga upp flickverksamheten, 
• att generellt bredda basen för ungdomsverksamheten genom att ha fler spelare och lag i 

föreningen, 
• att för spelarutveckling på seniornivå och de äldre ungdomsnivåerna ingå samarbetsavtal 

med och låna ut spelare till en eller flera andra föreningar, 
• att etablera ett damlag. 
 
I detta underlag beskrivs de problem och utmaningar Malmö FF står inför i fråga om dessa 
utvecklingsområden. Det beskriver också vilka konsekvenser förslaget om ett samgående med 
LB07 och förslaget om att starta damfotboll medför samt hur förslaget om samgående med 
LB07 ger oss bättre möjligheter att uppnå ovanstående mål. I underlaget ingår även en 
ekonomisk analys av ett samgående och för ett damlag som startar i lägsta divisionen. 
 
Underlaget är strukturerat så att det inleds med att belysa effekterna på 
ungdomsverksamheten. Sedan belyses effekterna på damsidan och därefter effekterna av ett 
långtgående samarbete om spelarutveckling. Underlaget avslutas med en sammanställning av 
den ekonomiska analysen. 
 
 
2. Kort historik 
 
2.1 Ungdomsverksamhet 
 
2.1.1. Flicklag 
 
Malmö FF startade damfotbollsverksamhet 1970. Flickverksamheten byggdes gradvis upp, 
varvid lag i fler åldersgrupper tillkom efterhand. Cirka tio år senare fanns flicklag i alla 
åldersgrupper.  
 
När Malmö FF Dam sedermera övergick till LdB FC Malmö (se avsnitt 2.2. nedan) år 2007 
fördes alla föreningens flicklag över till den nybildade föreningen. Därefter har det inte 
funnits flicklag i Malmö FF. Årsmötet 2016 beslutade att Malmö FF skulle återuppbygga en 
flickverksamhet och med fotbollsskolan som bas bygga underifrån.  
 
Förväntningarna var att många flickor skulle börja i fotbollsskolan och att lag i tioårsåldern 
skulle kunna startas efter något år. Förväntningarna har emellertid inte infriats trots betydande 
marknadsföringskampanjer – vars främsta resultat blev en ökad tillströmning av pojkar. År 
2018 fanns ren renodlad flickträningsgrupp i fotbollsskolan men tyvärr minskade antalet ånyo 
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inför 2019. Styrelsen tog därför på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet 2019 
initiativ till en utredning av hur vi kan påskynda utvecklingen på flicksidan. 
 
2.1.2 Pojklag 
 
På pojksidan började verksamheten på allvar växa fram under 1940-talet utöver de juniorlag 
som hade figurerat sedan länge. Föreningens ungdomslag har varit en källa till många stora 
A-lagsspelare och har skördat många framgångar genom åren. Mängden lag, som är det 
element som ingår i det föreslagna samgåendet med LB07, har varierat något genom åren, 
men sedan 2006 har verksamheten efter fotbollsskolan omfattat ett lag i respektive 
åldersgrupp.  
 
2.2 Damlag 
 
Malmö FF:s damfotbollsverksamhet bildades 1970 och utgjorde en egen sektion i föreningen 
till och med 2003. Efter ett svagt ekonomiskt år 2002 beslutades att under 2003 införa 
tydligare ekonomisk styrning och tydligare kostnadsansvar för föreningens alla delar och att 
avskilja bordtennis- och bowlingsektionerna från huvudföreningen.  
 
Sommaren 2003 lade damsektionen fram ett förslag till Malmö FF:s styrelse om att även 
damsektionen skulle bli en egen förening. Grundtanken var att damfotbollen skulle kunna 
profileras bättre om den inte var en mindre del av en större förening med ett herrlag som 
överskuggar damlaget. Den egna organisationen med marknadsföring enbart fokuserad på 
damfotboll och ett starkare och tydligare eget ansvar för föreningens långsiktiga utveckling 
skulle ge större möjligheter på sikt. Umeå IK, dåtidens ledande kraft inom svensk damfotboll, 
var en egen förening och angav uttryckligen att detta förhållande var en avgörande faktor 
bakom deras ställning. Tidpunkten för förändringen bedömdes vara rätt, inte minst mot 
bakgrund av damlandslagets framgångar som hade ökat intresset för damfotboll väsentligt. 
 
Malmö FF:s styrelse delade damsektionens uppfattning och inledde processen med att bilda 
en egen förening med namnet Malmö FF Dam. Ett enigt årsmöte bekräftade i början av 2004 
uppdelningen. Inför övergången tecknades ett samarbetsavtal mellan föreningarna som grund 
för goda relationer och för att samarbetet skulle bevaras och utvecklas framöver. 
 
I april 2007 valde Malmö FF Dam att byta namn till LdB FC Malmö. Namnbytet 
möjliggjorde en väsentlig ökning av marknadsintäkterna och därmed en ökad satsning. Det 
innebar också att samarbetsavtalet med Malmö FF, som i första hand handlade om namn, 
klubbmärke, marknadsföring etc., sattes ur spel. LdB FC Malmö har därefter 2013 bytt namn 
till FC Rosengård. 
 
Efter Malmö FF Dams namnbyte 2007 har det inte funnits damlag i Malmö FF. Däremot har 
det i allra högsta grad funnits dam- och flickfotboll på högsta elitnivå i Malmö. Som 
självständig förening har LdB FC Malmö och senare FC Rosengård profilerats på ett sätt som 
saknar motstycke tidigare under damfotbollens historia i Malmö. Föreningens satsning har lett 
till en starkt positiv utveckling med sex svenska mästerskap under 2010-talet. 
 
 
3. Ungdomsfotboll 
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Malmö FF:s ambition med förslaget om samgående med LB07 är att få en utbyggd och 
kvalificerad flickverksamhet och att samtidigt få en breddad pojkverksamhet. Från LB07 
kommer flick- och pojklag i alla åldrar. Ambitionen att nå dessa mål finns även utan ett 
samgående men det kommer att ta väsentligt längre tid. På flicksidan behöver vi i så fall hitta 
nya vägar att få in tillräckligt med flickor för att bilda lag. På pojksidan kommer vi i så fall att 
börja underifrån med att behålla fler spelare från fotbollsskolan till det yngsta pojklaget och 
successivt bredda verksamheten.  
 
3.1 Sociala värden 
 
LB07 har i dag ett stort antal flicklag och är bra på att attrahera flickor till fotbollen. 
Tillsammans med den kompetens på ungdomssidan som finns i Malmö FF tror vi att vi kan 
locka ännu fler flickor till fotbollen och idrotten. På både pojk- och flicksidan får vi ett ännu 
bredare upptagningsområde och skapar möten och integration mellan barn och ungdomar från 
hela Malmö.  
 
Breddningen av ungdomsverksamheten ger Malmö FF möjlighet att göra skillnad för fler. Vi 
utvecklar starka individer för att skapa långsiktigt vinnande lag på och utanför planen. De 
flesta ungdomsspelare blir inte elitspelare, inte ens i Malmö FF. Men vi kan ge fler möjlighet 
att stanna längre i fotbollen i någon form och vi ger fler möjlighet att växa även utanför 
planen. 
 
Ur föreningens perspektiv får vi fler spelare och fler föräldrar som har en nära knytning till 
Malmö FF. Fler människor som är engagerade i fotbollen och i Malmö FF är positivt för 
fotbollen och föreningen.   
 
3.2 Organisation 
 
Organisationen av ungdomsverksamheten består av alla ungdomsledare som är ute på 
träningsplanerna och leder lagen i match samt av samordning och administration. Strukturen 
ser ungefär likadan ut oberoende av om det handlar om pojkar eller flickor och oberoende av 
antalet lag. Ett ökat antal lag kommer emellertid att ställa större krav på samordning för att 
kvaliteten i verksamheten ska kunna upprätthållas. Utöver tränare och ledare uppkommer ett 
utökat behov av koordinatorer. 
 
3.3 Ledare 
 
För att ungdomsfotboll ska kunna bedrivas med hög kvalitet krävs välutbildade ledare som är 
väl införstådda med Malmö FF:s synsätt som gestaltas i Den himmelsblå vägen. Utan ett 
samgående måste dessa ungdomsledare nyrekryteras. Med ett samgående får vi tillgång till 
den kompetens på ledarsidan som redan finns i LB07, vilket väsentligt underlättar en 
utvidgning av verksamheten. Om vi däremot behöver nyrekrytera och nyutbilda ledare i stor 
skala för att snabbt få i gång många lag är det mer osäkert om kvaliteten på kort sikt kan 
upprätthållas. Dock kommer breddningen på pojksidan att ske efterhand om det inte blir något 
samgående och då kommer även ledare att kunna rekryteras efterhand. 
 
3.4 Plantillgång 
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En avgörande faktor för att kunna ha ungdomslag i en förening är tillgång till träningsplaner. 
Med den tilldelning av planer Malmö FF i dag bedriver verksamheten utifrån är det omöjligt 
att i väsentlig omfattning lägga till fler lag.  
 
På Stadionområdet finns, förutom huvudplanen på Stadion och på Malmö Stadion, vars planer 
normalt sett inte används till träning, hybridplanen som omfattar lite mer än två planer, en 
annan gräsplan, två konstgräsplaner och konstgräset i kombihallen. Dessa planer är relativt 
hårt ansträngda i dag. De används för träning av A-laget, för träning och match av alla 
ungdomslag inklusive fotbollsskolan, av IFK Malmös lag och av lag från flera andra 
föreningar i Malmö. Tiderna på stadionområdet fördelas alltså inte bara till Malmö FF utan 
delas av många olika klubbar.  
 
För att bemästra den befintliga situationen har vi ofta två lag som tränar på samma plan vid 
samma tidpunkt och inte sällan växer antalet lag per träningsplan till tre och under vintern 
ibland till fyra. Det är inte optimala träningsförhållanden. Framför allt låter det sig inte göras 
att med bibehållen träningsintensitet för alla lag på rimliga tider inlemma ett flicklag i varje 
åldersgrupp och samtidigt bredda pojkverksamheten på befintliga planer. Slitaget på 
gräsplanerna skulle dessutom bli så hårt att kvaliteten på dem kommer att försämras 
väsentligt.  
 
En absolut förutsättning för att flicklag och breddning av pojklag ska kunna inlemmas i 
verksamheten är att vi får tillgång till fler träningsplaner. Med ett samgående med LB07 får vi 
rimligen tillgång till deras träningstider på Bunkeflo IP och Limhamns IP. På så sätt hanteras 
problemet med träningsytor. Även om verksamheten inte samlas på ett ställe blir den 
koncentrerad till tre idrottsplatser.  
 
För att kunna bygga upp en fullskalig flickverksamhet utan ett samgående kommer en 
överenskommelse med Malmö Stad om tillgång till träningsplaner att krävas. Det kan 
svårligen ske utan att verksamheten sprids ut på flera idrottsplatser i Malmö. Om vi därtill 
lägger breddningen av pojkverksamheten kommer vi att bli ännu mer utspridda. Följden blir 
minskade möjligheter till samordning och synergier mellan lag. I värsta fall kan det även göra 
så att enskilda lag inte känner sig som en fullvärdig del av Malmö FF i och med att de 
geografiskt verkar på annan plats än övriga delar av föreningen.  
 
3.5 Rekrytering av spelare  
 
En förutsättning för all fotbollsverksamhet är spelare som vill spela i föreningen. På flicksidan 
har vi inte lyckats attrahera flickor till fotbollsskolan i tillnärmelsevis den utsträckning som 
krävs för att starta flicklag. Det tyder på att vi skulle behöva rekrytera flickor i lite äldre åldrar 
för att få i gång flickverksamheten.  
 
Problemet är att om Malmö FF skulle börja rekrytera flickor i åldersgrupper äldre än 
fotbollsskolan för att bilda lag skulle det handla om i storleksordningen 18 flickor per 
åldersgrupp. Dessa spelare skulle behöva rekryteras i stor skala från föreningar runt om i 
Malmö med omnejd. Det skulle väcka kritik mot Malmö FF från en rad av de mindre klubbar 
vi i dag upplever att vi har ett bra samarbete med och från de kvarvarande spelarna och deras 
föräldrar. Följden skulle även bli att dessa lag urholkas på kvalitet och i värsta fall att de 
riskerar att dräneras på spelare i sådan omfattning att lagen inte kan fortsätta. I så fall skulle 
effekten bli att färre flickor spelar fotboll i Malmö, en utveckling vi inte vill bidra till. 
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Med ett samgående med LB07 får Malmö FF flicklag i alla åldrar. Förhoppningsvis kan vi 
därigenom locka ytterligare några flickor i yngre år att börja spela. Övriga lag i Malmö 
kommer inte att påverkas. Utan ett samgående får vi också räkna med att det tar betydligt 
längre tid att få flicklag i alla åldrar och därmed betydligt längre tid innan vi kan förse 
damlaget med egenproducerade spelare.  
 
På pojksidan blir skillnaden mellan att genomföra samgåendet med LB07 och att inte göra det 
mindre. Vid ett samgående breddas verksamheten i betydande omfattning direkt. Utan ett 
samgående kommer fler barn att stanna i Malmö FF efter fotbollsskolan. Det påverkar inte 
befintliga lag i andra klubbar i Malmö. Däremot kan det ha en indirekt effekt i bemärkelsen 
att en del spelare från Malmö FF:s fotbollsskola i nuläget börjar spela i andra klubbar när de 
blir för gamla för fotbollsskolan, varför inflödet av barn i nio- och tioårsåldern till andra 
klubbar kan minska. 
 
3.6 Ekonomi 
 
Intäkterna från ungdomslag är i huvudsak a) medlemsavgifter, träningsavgifter och 
aktivitetsbidrag och b) andra former av bidrag. Med flicklag i alla åldersgrupper och fler 
pojklag ökar medlemsintäkter, aktivitetsstöd och andra bidrag eftersom verksamheten blir mer 
omfattande. I fråga om medlemsintäkter är det troligt att inte bara barnen och ungdomarna 
själva blir medlemmar i Malmö FF utan även en del föräldrar.  
 
Vad gäller kostnaderna finns vissa samordningsmöjligheter med befintlig administrativ 
organisation, varför de extra kostnaderna för ungdomssidan ur denna synvinkel inte blir lika 
omfattande som de annars skulle ha blivit. Däremot tillkommer kostnader för ledare, material, 
resor, turneringar, matchdomare och annat som hör till ungdomsfotboll i proportion till antalet 
lag. Som i all ungdomsverksamhet ökar kostnaderna ju äldre spelarna blir eftersom 
omkostnaderna stiger och resorna blir längre.  
 
 
4. Damfotboll 
 
Malmö FF:s styrelse vill etablera ett damlag i Malmö FF. I förslaget ingår även att, när 
utvecklingen av flickverksamheten så medger, etablera ungdomslag för flicklag i den äldsta 
åldersgruppen eftersom denna åldersgrupp inte ingick i årsmötets beslut 2016.  
 
I förslaget om samgående med LB07 ingår att LB07:s lag i Elitettan förs över till Malmö FF. 
Ett alternativt utfall av årsmötets beslut är att bifalla damfotboll men inte samgåendet. I 
sådant fall kommer ett damlag att startas i lägsta divisionen. Under förutsättning att årsmötet 
bifaller startandet av ett damlag kommer den långsiktiga målsättningen att vara densamma. 
Under de första åren kommer verksamhetens uppläggning och ekonomi däremot att skilja sig 
åt beroende på vilket alternativ årsmötet beslutar enligt. 
 
4.1 Elitinriktning 
 
Malmö FF är en elitförening med målet att vara bäst i Sverige, ledande i Norden och 
etablerade i Europa. Ambitionen att vinna är djupt förankrad i Malmö FF:s kultur. Ett damlag 
i Malmö FF ska naturligt drivas med samma målsättning. Oavsett startpunkt kommer målet att 
vara att nå Damallsvenskan och när vi är etablerade där kommer målet att vara att bli svenska 
mästare. Det skulle kännas väsensfrämmande för Malmö FF att inte aspirera på att vara bäst. 



 
 

6 

En viktig del av analysen är därför att säkerställa vilka långsiktiga förutsättningar som krävs 
för att ett damlag ska bli lika framgångsrikt som Malmö FF historiskt har varit. 
 
4.2 Andra klubbars organisation 
 
4.2.1 Sverige 
 
I Sverige är en majoritet av elitklubbarna på damsidan egna föreningar utan direkt koppling 
till ett herrlag. I vissa fall rör det sig om en självständig förening som namnmässigt är en del 
av en större förening men vars faktiska organisation och ekonomi är helt separerad från övriga 
delar av föreningen. Framgångar på damsidan inom svensk elitfotboll förefaller därmed 
hittills ha gynnats av att vara en självständig förening som kan fokusera helt på 
damverksamheten. Samtidigt kan noteras att många andra elitklubbar på herrsidan under de 
senaste åren har fattat beslut om att starta damlag. Det är därför inte osannolikt att bilden blir 
en annan inom överskådlig framtid. Vidare är formen med en gemensam förening för såväl 
dam- som herrfotboll klart vanligast om blicken riktas mot lägre nivåer. 
 
4.2.2 Utlandet 
 
I utlandet finns bland de föreningar som är framgångsrika på damsidan på elitnivå exempel på 
såväl självständiga damföreningar som föreningar med både herr- och damfotboll. I de högsta 
ligorna i Tyskland, Frankrike och Danmark har fördelningen tidigare varit relativt jämn. 
Trenden är emellertid tydlig. Stora och väletablerade klubbar på herrsidan har börjat satsa på 
damlag och på senare år har det varit dessa som har skördat störst framgångar. Bedömningen 
är att denna trend kommer att fortsätta. En skillnad gentemot svenska förhållanden är att flera 
av de utländska klubbar som kombinerar herr- och damlag inte är föreningar i svensk 
fotbollstradition utan finansieras av stora ägare som skjuter till finansiella medel till 
verksamheten. 
 
4.3 Fotbollshuvudstaden Malmö 
 
Malmö är i dag Sveriges fotbollshuvudstad. Det beror på Malmö FF:s framgångar i 
Allsvenskan och kvalifikation till gruppspel i Europa, men det beror också på FC Rosengårds 
framgångar i Damallsvenskan. Det är inte givet att motsvarande framgångar uppnås med en 
annan struktur. Den ambition som uttalades när Malmö FF Dam blev LdB FC Malmö, 
nämligen att genom större ekonomiska resurser, mer fokus på damfotboll och ett starkare och 
tydligare ansvar för föreningens långsiktiga utveckling skapa bättre förutsättningar för 
elitverksamhet för damer, har infriats. Målet med att starta damfotboll i Malmö FF måste vara 
att Malmöborna även fortsättningsvis ska ha ett herrlag och minst ett damlag i toppen av 
svensk fotboll. 
 
En väsentlig skillnad mellan ett samgående med LB07 och att starta damlag i lägsta 
divisionen är att möjligheten att nå sportsliga framgångar på högsta nivå kommer långt 
tidigare. Såväl kvantitativt som kvalitativt kommer utvecklingen av dam- och flickfotboll i 
Malmö FF att förskjutas i tiden. Ett samgående innebär att vi får möjlighet att på allvar 
påverka och göra skillnad för dam- och flickfotbollen flera år tidigare än vad som annars hade 
varit fallet. Flera elitsatsande årgångar går miste om möjligheten att spela i Malmö FF.   
 
4.4 Organisation och personella resurser 
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För att nå de mål ett damlag inom Malmö FF kommer att ha krävs ny och breddad kompetens 
i organisationen. Runt laget krävs en professionell ledarstab. Utöver tränarstaben behövs en 
sportchef. Beroende på om laget startar i Elitettan eller lägsta divisionen kommer dessa 
funktioner att byggas upp olika snabbt.  
 
Med elitsatsande herr- och damlag i samma förening kommer föreningens kraft att fördelas 
mellan två områden i stället för att all energi och alla resurser kanaliseras till ett område. Detta 
förhållande kan medföra minskat fokus men det kan också leda till att de två områdena 
berikar varandra. Det finns en del intressanta möjligheter. Inom områden som analys, 
fysträning, medicin, rehabilitering och mental träning finns möjligheter att bygga upp en 
samlad högre kompetensnivå med utbyten mellan staben runt herr- och damlaget. Det finns 
därtill en del möjligheter till praktisk samordning av arbetet. Vår bedömning är att ledarstaben 
totalt sett kommer att kunna nå en högre kompetens och att kompetens inom olika områden 
fördelas på fler personer, vilket gör organisationen bättre och mindre sårbar. 
 
4.5 Sportsliga vinster och sportslig utveckling 
 
Utöver den sportsliga organisationen behöver även övriga delar av organisationen förstärkas. 
Med ytterligare ett elitlag kommer kommunikations- och marknadsorganisationerna att 
behöva förstärkas. Den rena ekonomihanteringen växer med fler verksamhetsgrenar och 
människor i föreningen. Behovet av rekryteringar inom dessa områden ingår i den 
ekonomiska analysen nedan. Även här kommer uppbyggnaden att kunna ske i olika takt 
beroende på i vilken division laget startar. 
 
4.6 Planer och infrastruktur 
 
Beträffande plantillgången tar ungdomslagen tillsammans mer resurser i anspråk än ett 
seniorlag. Dock kräver ett seniorlag regelbunden tillgång till en träningsplan av mycket hög 
kvalitet. Som diskuterades i avsnittet om ungdomsverksamheten är Stadionområdets 
begränsade antal träningsplaner ett hinder för Malmö FF att växa.  
 
En stor fördel med samgåendet med LB07 är att fler träningsplaner görs tillgängliga genom 
att LB07:s lag förs över till Malmö FF. Utan ett samgående krävs en överenskommelse med 
Malmö Stad som ger adekvat tillgång till träningsmöjligheter av hög kvalitet för ett elitlag på 
damsidan. 
 
Utöver själva träningsplanen kommer det att krävas en investering i faciliteter runt omkring 
för att ge damspelarna förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare och bli så bra som 
möjligt. För att avgöra omfattningen och lokaliseringen av dessa krävs en långsiktig plan i 
samråd med Malmö Stad. 
 
4.7 Ekonomi 
 
Intäkterna från ett seniorlag är i huvudsak a) biljettintäkter från matcherna och b) 
marknadsintäkter från samarbetspartners. Biljettintäkterna från ett damlags allsvenska 
matcher bygger på antalet åskådare. Dagens tillströmning av betalande åskådare till de 
damallsvenska matcherna är relativt begränsad. Med ett damlag i Malmö FF finns skäl att tro 
att publiktillströmningen kan öka men det är klokt att undvika att bygga långsiktiga 
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ekonomiska kalkyler på osäkra förhoppningar. Av försiktighetsskäl har vi inte räknat med 
någon ökning av biljettintäkterna i den ekonomiska kalkylen. 
 
På elitnivå där såväl Malmö FF som de ledande elitklubbarna på damsidan befinner sig är 
marknadsintäkter där det belopp som tillfaller klubben motsvaras av en tjänst i motsatt 
riktning den stora majoriteten av intäkterna. Om vi enbart ser till den traditionella delen av 
sådana marknadsintäkter, som intäkter för reklam på matchtröjan, finns viss 
utvecklingspotential även om den sannolikt inte är astronomisk. 
 
När det gäller den del av marknadsintäkterna som i första hand av givaren betraktas som 
sponsring finns det ett ökat goodwill-värde i att erbjuda både dam- och herrfotboll. Det är 
dock svårt att uppskatta storleken på de ökade marknadsintäkter som därvid kan uppkomma. I 
uppskattningen ska hänsyn tas till att denna del av marknadsintäkterna i dag är en väsentligt 
mindre del än den där samarbetspartnern erhåller en tjänst i någon form. Den samlade 
bedömningen är att intäkterna härvid kan komma att öka något men att ökningen troligtvis 
inte är särskilt stor. 
 
Med damfotboll och ett samgående kan nya typer av marknadsintäkter uppkomma. På senare 
år har den mediala uppmärksamheten ökat väsentligt, både i Sverige och internationellt. Det 
är i sin tur en följd av att publiktillströmningen har ökat, i varje fall vid stora matcher och i 
andra uppmärksammade sammanhang. Det gör att värdet av partnerskap till damlag och 
värdet av mediarättigheter kan förväntas stiga, visserligen från låga utgångsnivåer men en 
ökning är likväl intressant.  
 
Med ett samgående med LB07 kommer Malmö FF att erbjuda framgångsrika elitlag på herr- 
och damsidan och en stor ungdomsverksamhet med både spets och bredd. Tillsammans med 
vår omfattande samhällsverksamhet skapar det ett intressant helhetskoncept ur ett samhälls- 
och hållbarhetsperspektiv. Just samhälls- och hållbarhetsfrågor är centrala för många företags 
vilja att etablera partnerskap. Vår bedömning är att det finns ett intresse bland regionens 
företag att samarbeta med Malmö FF i större omfattning om föreningen utvidgas på det sätt 
som föreslås och att denna intäktsökning inte är försumbar. Vad som är viktigt att notera är att 
denna potentiella intäktsökning är kopplad till helheten i vad Malmö FF är efter samgåendet 
och inte specifikt till damlaget. 
 
När vi når det stadium att vi konkurrerar i Europa kommer de möjliga intäkterna att vara 
större än i dag på damsidan. I takt med att stora europeiska klubbar etablerar damlag kommer 
möjligheten till spelarförsäljningar att stiga, i synnerhet om vi har en stark 
ungdomsverksamhet som blir följden av ett samgående med LB07. För tydlighets skull kan 
infogas att dessa intäkter under överskådlig framtid kan förväntas vara väsentligt mindre än 
motsvarande på herrsidan och att det inte är något som ingår i den ekonomiska analys som 
presenteras nedan.  
 
Kostnaderna för ett allsvenskt A-lag på damsidan omfattar spelarlöner, tränarstabens löner, 
löner till övrig personal, resor, utrustning och allt annat som hör till ett allsvenskt elitlag. För 
att nå målet att vara ledande och vinna titlar måste en kvalificerad tränarstab anställas och 
spelarlönerna ligga på en konkurrenskraftig nivå för att kunna rekrytera tillräckligt bra 
spelare. En samlad bedömning indikerar att kostnaderna för att ligga i toppen av 
Damallsvenskan i dag ligger på i storleksordningen 10–14 miljoner kronor. Denna kostnad 
kan förväntas stiga framöver. 
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5. Samarbete om spelarutveckling 
 
Om samgåendet med LB07 blir verklighet kommer ett samarbetsavtal att tecknas mellan 
Malmö FF och det kvarvarande herrlaget i LB07. Avsikten är att LB07:s herrlag ska användas 
för spelarutveckling och därmed öka antalet unga spelare som efterhand tar steget till att bli 
seniorspelare på elitnivå, i första hand i Malmö FF och i andra hand i andra klubbar. 
 
5.1 Upplägg och sportsliga vinster 
 
Många unga talanger når inte hela vägen till elitfotbollen. Ett avgörande skede för många är 
när det sista steget från juniorfotboll till seniorfotboll ska tas. Då krävs bland mycket annat en 
bra träningsmiljö och regelbunden speltid i seniorlag på en nivå som speglar den enskilda 
spelarens utvecklingsnivå. De starka krav på resultat som präglar elitfotbollen begränsar 
möjligheterna att i elitlag med ambition att vinna matcha in unga spelare och ge dem tid att 
utvecklas i sin egen takt. 
 
I det samarbetsavtal som tecknas ligger intentionen att unga spelare i Malmö FF ska få 
möjlighet att utvecklas genom spel på hög seniornivå. Det kan handla om talangfulla juniorer 
men det kan också handla om spelare i 20–21-årsåldern som har potentialen men ännu inte är 
redo att gå in i Allsvenskan. Tanken är vidare att det ska ske i en miljö där kravet på 
omedelbara resultat inte är lika hög utan det finns utrymme för utveckling. Vi får också 
möjlighet att säkerställa att träningen och matchningen i samarbetsklubben bedrivs utifrån 
Malmö FF:s utvecklingsfilosofi och spelmodell. En annan möjlighet som öppnas är att 
erbjuda unga spelare från andra miljöer möjligheten att under en längre tid visa sina 
färdigheter och växa in i rollen i stället för att som i dag enbart kunna erbjuda provspel under 
någon vecka. 
 
För att ovanstående ambitioner ska infrias på längre sikt krävs att samarbetsklubbens lag 
återfinns på minst division 1-nivå. Eftersom LB07 inför 2020 är kvalificerat för spel i 
division 2 kommer laget att behöva avancera minst en nivå i seriesystemet för att vi ska kunna 
dra full nytta av samarbetet. Den långsiktiga ambitionen kommer att vara att gå upp i 
Superettan. 
 
Utöver A-laget är det sannolikt att samarbetsklubben kommer att behålla ungdomslag i de två 
äldsta åldersgrupperna. Anledningen är att inte bara Malmö FF utan även LB07 redan i dag 
ofta har lag som är bland de femton bästa i Sverige. Då ambitionen med en breddad 
ungdomsverksamhet är att få fram fler bra spelare är sannolikheten för att ha två lag som 
kvalificerar sig för spel i högsta divisionen i U19 och U17 relativt hög. För att ge båda lagen 
möjlighet att spela i högsta divisionen krävs att de representerar två olika klubbar. 
 
5.2 Organisation och personella resurser 
 
Samarbetsklubben förblir en självständig förening med egna medlemmar och egen styrelse 
och ledning. För att spelarna i samarbetsklubben ska utvecklas och etablera sig på en högre 
nivå som seniorspelare krävs ett antal kompetenser i ledarstaben och föreningen i stort. Det 
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samarbetsavtal som tecknas kommer att inbegripa att samarbetsklubben och dess spelare kan 
använda den kompetens som finns i Malmö FF. 
 
5.3 Ekonomi 
 
Malmö FF kommer enligt det samarbetsavtal som tecknas att bistå samarbetsklubben 
ekonomiskt och kommer, i varje fall initialt, att vara den viktigaste finansiären. Intäkter som 
är tänkta att komma efterhand är publik-och marknadsintäkter, spelarförsäljningar samt 
utbildningsbidrag och solidaritetsersättningar för spelare som har verkat i klubben. 
Samarbetsklubbens intäkter kommer naturligtvis tillfalla samarbetsklubben, men minskar 
behovet av finansiering från Malmö FF.  
 
Ambitionen är att samarbetet ska leda till att fler egna spelare etablerar sig i Malmö FF:s A-
lag. Om vi exempelvis får en extra sådan spelare i genomsnitt vartannat år innebär det 
minskade kostnader för spelarförvärv utifrån. I händelse av avancemang till Superettan, något 
som dock inte kan bli verklighet förrän några år framåt i tiden, finns även de SEF-medel som 
utgår till klubbar i elitfotbollen som en möjlig intäkt. Vi räknar inte med några betydande 
biljettintäkter för samarbetsklubben. 
 
Kostnaderna för samarbetet kommer i allt väsentligt att bestå av ersättningar till spelare och 
ledare samt omkostnader i samband med matcher. 
 
 
6. Ekonomisk analys 
 
I detta avsnitt sammanfattas vilka intäkter och kostnader som uppkommer i anslutning till de 
olika delar som tillförs verksamheten. Därefter redovisas en ekonomisk prognos för det 
ekonomiska utfallet för de nytillkomna verksamhetsgrenarna under perioden 2020–2024. 
 
6.1 Kort sikt vs lång sikt 
 
För att få en god ekonomisk analys är det viktigt att skilja mellan kort sikt och lång sikt. I 
arbetet har vi gjort en uppskattning av intäkter och kostnader för perioden 2020–2024 med 
antagandet att vi fem år framåt i tiden har nått den långsiktiga nivån på kostnader och intäkter. 
Med kort sikt menar vi i denna ekonomiska analys det första året och med lång sikt menar vi 
det femte året, dvs. 2024 när vi alltså antar att verksamheten har nått sin långsiktiga nivå ur ett 
ekonomiskt perspektiv. För alternativet att starta ett damlag i lägsta divisionen kommer 
kostnaderna dock inte att ha nått sin långsiktiga nivå redan 2024 eftersom vi då som bäst kan 
vara i Elitettan, vilket kan sägas i stort motsvara den nivån vi skulle varit på första året vid ett 
samgående. Eftersom verksamheterna i samgåendet och starta från division 4 är helt olika kan 
dessas ekonomiska prognoser inte heller jämföras med varandra.  
 
Som brukligt är i sådana här sammanhang är det lättare att bedöma kostnaderna med precision 
än intäkterna. Vi har därför valt att vara försiktiga i beräkningen av intäkter. Således gör vi 
bedömningen att potentialen är större, men det är klokt att vara försiktig. 
 
Sammantaget är vår bedömning att utvidgningen av verksamheten är ekonomiskt långsiktigt 
hållbar. Däremot kommer satsningen på kort sikt att medföra större kostnader än intäkter, så 
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under uppbyggnadsfasen får vi vara beredda på att det bidrar till att dra ner det ekonomiska 
resultatet. Övergångsperioden kommer att bli betydligt längre om vi startar i lägsta divisionen. 
 
6.2 Intäkter  
 
De extra intäkter som möjliggörs av ett samgående med LB07 kan sammanfattas enligt 
följande. 
 
På ungdomssidan, d.v.s. flick- och pojklag, är de direkta intäkterna medlems- och 
träningsavgifter, aktivitetsstöd och andra former av bidrag. 
 
För ett elitfotbollslag är de stora posterna på intäktssidan biljett- och marknadsintäkter. För 
damlaget har vi av försiktighetsskäl kortsiktigt inte räknat med någon ökning av 
biljettintäkterna. Efterhand räknar vi med en viss ökning i detta hänseende.  
 
Marknadsintäkter som enbart är hänförliga till damlaget kommer att generera en viss ökning 
av intäkterna. Marknadsintäkter kopplade till helhetskonceptet med elitlag på dam- och 
herrsidan, en bred ungdomsutveckling och en omfattande samhällsverksamhet har betydande 
potential. I den kortsiktiga kalkylen har vi endast räknat med sådana intäkter vi bedömer är 
säkra. I den mer långsiktiga kalkylen krävs en prognos men även där är vår uppfattning att vår 
bedömning är försiktig. 
 
Under förutsättning att det ökade intresse för damfotboll som för närvarande syns i de stora 
sammanhangen och i de stora europeiska klubbarna håller i sig kommer över tiden 
mediaintäkter och intäkter för spelarförsäljningar att öka även på damsidan. Sådana intäkter 
kan dock inte inom överskådlig framtid förväntas vara i närheten av de nivåer som gäller på 
herrsidan och de ingår inte i den ekonomiska analys som presenteras här. 
 
Intäkterna av att ha en samarbetsklubb är de som uppkommer genom att fler ungdomar 
utvecklas till elitspelare på seniornivå. Det innebär dels uteblivna kostnader om en egen 
produkt når A-laget i stället för en värvad spelare, dels ökade intäkter vid spelarförsäljningar 
och genom solidaritetsersättningar och utbildningsbidrag. På kort sikt är de extra intäkter som 
uppkommer härigenom tämligen begränsade. På längre sikt kommer verksamhetens kvalitet 
att vara avgörande för storleken på intäkterna. I den ekonomiska analysen har vi gjort en 
försiktig bedömning av intäkterna. Om vi når Superettan finns även en intäkt i form av de 
SEF-medel som går till alla elitklubbar. Denna intäkt ingår inte i kalkylen. Vi räknar vidare 
med att biljettintäkterna för samarbetsklubben är så blygsamma att de inte ingår i den 
ekonomiska kalkylen. 
 
Om vi inte genomför ett samgående med LB07 utan endast startar ett damlag uteblir av 
naturliga skäl alla intäkter som är kopplade till samarbetsavtalet. Inom överskådlig framtid 
uteblir även intäkterna som är kopplade till ungdomssidan eftersom det kommer att ta 
väsentligt längre tid att bygga upp. På kort sikt blir marknadsintäkterna som är direkt 
kopplade till damlaget mindre. Den potential som finns på marknadssidan i form av 
helhetskonceptet tillsammans med LB07 med dam, ungdom, bredd och samhälle uteblir också 
inom den närmaste framtiden.  
 
6.3 Kostnader 
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De kostnader som uppkommer med anledning av ett samgående med LB07 kan sammanfattas 
enligt följande. 
 
På ungdomssidan, d.v.s. flick- och pojklag, uppkommer direkta kostnader runt lagen för 
ledare, material, resor, turneringar och matchdomare. Därtill kommer ökade kostnader för 
samordning och administration i och med att verksamheten växer. 
 
De direkta kostnaderna för ett allsvenskt damlag är löner till spelare, ledarstab och övrig 
personal samt resor, utrustning m.m. Initialt tillkommer även investeringskostnader för 
uppbyggnad av fullgoda träningsfaciliteter. Vid ett samgående startar laget i Elitettan, varför 
kostnaderna på kort sikt blir lägre än vad de kommer att vara när laget når målet om att bli ett 
allsvenskt topplag. Om laget startar i division 4 kommer kostnaderna på kort sikt att vara 
lägre än om laget startar i Elitettan och det kommer att dröja längre för kostnaderna att nå sin 
långsiktiga nivå. 
 
Kostnaderna för samarbetsklubben sammanfaller i stort med kostnaderna för ett damlag. Det 
handlar om löner till spelare och ledarstab samt resor och utrustning. Beroende på vilken 
division laget kan avancera till kommer lönekostnaderna att variera något. Precis som på 
intäktssidan har vi antagit att laget spelar i Superettan på lång sikt. 
 
Utöver kostnader som direkt kan hänföras till de enskilda delarna av de verksamhetsgrenar 
som tillkommer finns kostnadsökningar av mer övergripande natur. Utvidgningen av 
verksamheten ställer ökade krav på ledning och samordning med ökat personalbehov som 
följd. Det kommer även att krävas mer personal inom kommunikation och marknad samt 
inom ekonomihantering. Alla dessa kostnader ingår i kalkylen och har fördelats mellan de 
olika verksamhetsgrenarna i prognosen nedan.  
 
Om vi inte genomför ett samgående med LB07 utan endast startar ett damlag uteblir av 
naturliga skäl alla kostnader som är kopplade till samarbetsavtalet. Inom överskådlig framtid 
uteblir även kostnaderna som är kopplade till ungdomssidan eftersom det kommer att ta 
väsentligt längre tid att bygga upp. På kort sikt, innan damlaget har avancerat till högre 
divisioner, blir kostnaderna för damlaget lägre.  
 
 
6.4 Ekonomisk prognos 
 
Här följer en sammanställning av de beräknade ökningarna av intäkter och kostnader som 
uppkommer till följd av att ny verksamhet läggs till den befintliga. I tabellerna är det alltså 
den förändring av intäkter och kostnader samgåendet ger upphov till som presenteras. Då 
många intäkter inte är specifikt kopplade till en enskild verksamhet redovisas intäkterna i dess 
helhet. Kostnaderna delas upp på var och en av de nya verksamhetsgrenar som tillförs. 
Beräkningarna utgår från de överväganden som har redogjorts för i föregående avsnitt om 
intäkter och kostnader. Det innebär att kostnaderna bedöms vara uppskattade med relativt god 
precision medan intäkterna är försiktigt uppskattade. På intäktssidan finns en större potential, 
i synnerhet om vi genomför samgåendet och därmed når den helhet som vi eftersträvar. 
 
6.4.1 Samgående med LB07 
 
Tabellen sammanfattar den förändring i det ekonomiska utfallet som uppkommer vid ett 
samgående med LB07 och tillkomsten av damlag, flicklag, breddad pojkverksamhet och 



 
 

13 

samarbetsklubb. De kostnader som är av övergripande natur och inte direkt tillhör något 
specifikt område, t.ex. kostnader för kommunikation och ekonomihantering, har fördelats 
mellan de olika verksamhetsgrenarna proportionellt mot områdets andel av de kostnader som 
är specifika för området. I kostnaderna för varje delområde i tabellen ingår alltså en del 
kostnader av övergripande art. 
 
Ekonomiskt utfall av samgående med LB07, förändring gentemot befintlig verksamhet 
(miljoner kronor) 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Intäkter      
Summa 14,4 17,5 20,5 23,5 28,0 
      
Kostnader      
Flicklag 2,0 2,4 2,5 2,5 2,6 
Pojklag 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 
Damlag 12,6 15,0 17,2 19,4 21,5 
Samarbetsklubb 3,2 3,8 4,7 5,6 6,7 
Summa 19,6 23,1 26,3 29,5 32,8 
      
Netto -5,2 -5,8 -5,8 -6,0 -4,8 
 
 
6.4.2 Starta damlag i lägsta divisionen 
 
Tabellen sammanfattar den förändring i det ekonomiska utfallet som uppkommer om vi 
startar damlag i lägsta divisionen. De kostnader som är av övergripande natur och inte direkt 
tillhör något specifikt område, t.ex. kostnader för kommunikation och ekonomihantering, har 
fördelats mellan de olika verksamhetsgrenarna. 
 
Att notera är att vi i alternativet att starta damlag i den lägsta divisionen inte har nått 
verksamhetens långsiktiga nivå år 2024 eftersom damlaget då ännu inte kan ha nått toppen av 
Damallsvenskan. 
 
Ekonomiskt utfall av att starta damlag i lägsta divisionen, förändring gentemot befintlig 
verksamhet (miljoner kronor) 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Intäkter      
Summa 4,0 5,5 7,0 8,5 10,0 
      
Kostnader      
Damlag 6,4 7,3 8,6 10,8 14,1 
Summa 6,4 7,3 8,6 10,8 14,1 
      
Netto -2.4 -1,8 -1,6 -2,3 -4,1 
 
 
 
 
 


