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1. Bakgrund:	  Projektet	  startade	  i	  slutet	  av	  2010	  av	  nya	  Superserierådet	  (SSR).	  
Upplevelsen	  var	  att	  elitfotbollen	  ej	  mådde	  bra	  och	  kontinuerligt	  under	  en	  
längre	  tid	  hade	  haft	  en	  negativ	  utvecklingskurva.	  Analysen	  stärkte	  denna	  och	  
visade	  flera	  svagheterbl	  a:	  
	  
a. Lågt	  publiksnitt	  –	  mindre	  än	  250	  jämfört	  med	  flera	  tusen	  i	  jämförbara	  

framgångsrika	  europeiska	  ligor.	  
b. Dålig	  mediabevakning	  och	  låg	  kännedom	  om	  sporten	  –	  jämfört	  med	  

andra	  europeiska	  länders	  nationella	  TV-‐sändningar	  ,	  nationella	  
fotbollstidningar	  och	  radiosändningar	  etc.	  

c. Liten	  geografisk	  spridning	  –	  endast	  två	  av	  sju	  klubbar	  från	  kommuner	  
utanför	  stor-‐Stockholm.	  	  Inga	  klubbar	  från	  södra	  Sverige,	  
Göteborgsområdet	  eller	  Norrland.	  

d. Problem	  med	  ekonomin	  –	  klubbar	  som	  nätt	  och	  jämnt	  går	  runt	  med	  en	  
årlig	  omsättning	  som	  varierar	  i	  ligan	  mellan	  0,6	  mnkr	  och	  upp	  till	  1,8	  
mnkr,	  jämfört	  med	  framgångsrika	  europeiska	  klubbar	  med	  totala	  intäkter	  
på	  upp	  till	  7	  mnkr.	  

e. Få	  licensierade	  spelare	  –	  endast	  35-‐40	  spelare	  på	  rostern	  i	  genomsnitt.	  
f. Sammantaget	  en	  okänd	  sport	  med	  en	  elitliga,	  ”Superserien”,	  med	  ett	  svagt	  

varumärke.	  
	  

2. Syfte:	  Ovanstående	  analys	  visade	  också	  på	  goda	  möjligheter	  att	  utveckla	  
fotbollen	  genom	  att	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  jämföra	  och	  lära	  av	  dels	  hur	  
amerikansk	  fotboll	  bedrivs	  i	  andra	  mer	  framgångsrika	  länder,	  dels	  andra	  
idrotter	  i	  Sverige.	  Syftet	  med	  projektet	  blev	  att	  förbättra	  produkten	  publikt,	  
medialt,	  ekonomiskt	  och	  sportsligt.	  Att	  skapa	  den	  ”bästa	  ligan	  i	  Europa”.	  För	  att	  
säkra	  genomförande	  av	  projektets	  förslag	  lyftes	  särskilt	  fram	  vikten	  av	  en	  ökad	  
delaktighet	  och	  inflytande	  för	  klubbarna	  och	  SSR	  och	  ett	  förbättrat	  samarbete	  
mellan	  klubbarna	  respektive	  mellan	  klubbarna	  och	  förbundet.	  

	  
3. Vision:	  ”Amerikansk	  fotboll	  ska	  vara	  en	  attraktiv	  sport	  för	  	  

a. Publik	  
b. Media	  	  
c. Samarbetspartners	  
d. Utövare”	  

	  
4. Mål	  2013:	  

a. Publiksnitt	  (Superserien):	  alla	  lag	  +25%	  min	  500	  ,	  2014	  min	  750,	  2015	  
min	  1.000	  

b. Media	  –	  direktsänd	  TV-‐final,	  webb-‐sändningar	  varje	  match,	  alla	  klubbar	  
har	  en	  mediaplan	  



	  
c. Geografisk	  spridning	  –	  åtta	  lag,	  varav	  åtminstone	  fyra	  lag	  utanför	  stor-‐

Stockholm	  2013.	  2015;	  tio	  lag	  varav	  sex	  utanför	  stor-‐Stockholm.	  Viktigt	  
med	  Malmö	  &	  Göteborg.	  

d. Ekonomi	  (alla	  klubbar)	  –	  intäkter	  och	  kostnader	  ska	  balansera.	  Sund	  
ekonomi/positivt	  eget	  kapital	  

e. Sportsligt	  –	  åtminstone	  två	  lag	  i	  Europa	  Top	  10	  (def	  Europlayer)	  
	  

5. Strategier:	  
a. Utveckla	  tävlingsarenan	  

i. Yardlinjer	  och	  yardsiffror	  
ii. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

b. Utveckla	  matcharrangemangen	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

c. Samarbetet	  mellan	  Superserie-‐klubbarna	  fördjupas	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

d. Samarbetet	  mellan	  Förbundsstyrelsen	  och	  SAFE	  fördjupas	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

e. Utveckla	  mediarelationer	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

f. Utveckla	  marknadsrelationer	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  

g. Utveckla	  idrotten,	  d	  v	  s	  kvalitén	  på	  spelen	  
i. (ska	  utvecklas	  vidare)	  
	  

6. Aktiviteter	  2013:	  Aktiviteter	  diskuteras	  och	  beslutas	  på	  kommande	  
styrelsemöten.	  

	  
7. Slutsats:	  Den	  kontinuerliga	  tillämpningen	  av	  dessa	  strategier	  och	  det	  löpande	  

genomförandet	  av	  konkreta	  aktiviteter	  kommer	  att	  ge	  goda	  förutsättningar	  att	  
nå	  våra	  mål	  och	  att	  närma	  oss	  vår	  vision	  om	  en	  attraktiv	  sport	  för	  publik,	  
media,	  samarbetspartners	  och	  utövare.	  
Tillsammans	  med	  de	  möjligheter	  som	  skapas	  genom	  världsmästerskapet	  i	  
Sverige	  2015	  kommer	  detta	  att	  kunna	  ge	  den	  nystart	  som	  svensk	  amerikansk	  
fotboll	  så	  väl	  behöver.	  
	  

8. Övrigt:	  Erfarenheterna	  från	  detta	  första	  år	  med	  SAFE	  talar	  sitt	  tydliga	  språk.	  
För	  att	  lyckas	  med	  sådana	  här	  förbättringsprojekt,	  krävs	  stort	  engagemang	  från	  
klubbarna.	  Detta	  skapas	  genom	  delaktighet	  och	  inflytande	  för	  deras	  
representanter	  avseende	  de	  för	  projektet	  avgörande	  frågorna.	  
	  

	  
	  


