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Fotboll är en av Sveriges största publiksporter och utgör  
en tredjedel av all idrott i Sverige. Det finns drygt 100 tusen  
damfotbollsspelare i Sverige, vilket gör Sverige till ett av de  
största länderna i Europa inom damfotboll.  
OBOS Damallsvenskan är den högsta serien i svensk  
damelitfotboll. EY har dels analyserat OBOS Damallsvenskan 
ur ett finansiellt perspektiv, dels granskat hur svensk 
damelitfotboll bidrar till ett hållbart samhälle. Vår förhoppning 
är att denna rapport ska fungera som ett beslutsunderlag i  
klubbarnas arbete med att utveckla sina verksamheter på ett 
hållbart sätt – både på kort och lång sikt.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Sanna Lindén, Luca 
Gerbino, Filip Arvola, Therese Höjlund och Michael Öster som 
har varit en viktig del i arbetet med denna rapport.   
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Carlos Esterling

Ansvarig partner, EY 
Sports Business Services 
i Sverige

Mikael Bergsten

Ansvarig partner, EY 
Sports Business Services  
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Stockholm den 11 oktober 2019  
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Svensk damelitfotboll har utvecklats markant under de senaste 
åren. Syftet med denna rapport är att analysera utvecklingen 
i OBOS Damallsvenskan utifrån ett finansiellt perspektiv. De 
12 klubbar som spelade i OBOS Damallsvenskan under 2018 
redovisar ett positivt rörelseresultat på totalt 0,9 miljoner 
kronor. Rörelseresultatet är oförändrat jämfört med 2017.  

Klubbarnas totala intäkter under 2018 uppgår till 180 miljoner 
kronor och har ökat med 15 miljoner kronor, motsvarande 9 
procent, jämfört med 2017. En jämförelse med herrfotbollens 
högsta serie visar att alla 16 klubbar i Allsvenskan har totala 
intäkter som är högre än i klubben med högst intäkter i OBOS 
Damallsvenskan. Under 2018 uppgick herrarnas totala intäkter 
till 1 930 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de totala 
intäkterna i OBOS Damallsvenskan på 180 miljoner kronor. 
Under 2018 fick damklubbarna rättighetsersättningar om 
totalt 14 miljoner kronor. Detta kan jämföras med herrarnas 
ersättning om 186 miljoner kronor. 

De totala kostnaderna för klubbarna i OBOS Damallsvenskan 
uppgår för 2018 till 179 miljoner kronor. Då de totala 
kostnaderna är något lägre än de totala intäkterna gör 
klubbarna tillsammans ett positivt rörelseresultat på 0,9 
miljoner kronor. Motsvarande resultat i Allsvenskan är 86 
miljoner kronor.  

Om vi exkluderar intäkterna från rättighetsersättningar skulle 
ytterligare fyra klubbar redovisa ett negativt rörelseresultat. 
Detta innebär att utan intäkter från rättighetsersättningar är 
det endast en av klubbarna som har intäkter som överstiger 
kostnaderna.

Personalkostnaderna i OBOS Damallsvenskan uppgår till  
112 miljoner kronor. Det motsvarar 62 procent av den 
totala  kostnadsmassan och är klubbarnas överlägset största  
kostnad. Personalkostnader är den största kostnadsposten  
även i herrarnas serie och utgör där 54 procent av de totala 
kostnaderna. 

 

Utöver de sportsliga framgångarna för svensk damelitfotboll 
har vi i denna rapport även tittat närmare på hur klubbarna  i 
OBOS Damallsvenskan bidrar till ett bättre samhälle. Under  
2018 uppskattas värdet av deras bidrag till samhället inom 
områdena hälsa och välbefinnande, inkludering genom  
sysselsättning samt ideella insatser till nästan 98 miljoner 
kronor. Inom de 12 klubbarna i OBOS Damallsvenskan finns 1 
844 aktiva barn, ungdomar och unga vuxna samt 419 ideella 
ledare. Klubbarna har dessutom skapat sysselsättning åt 52 
personer. Detta kan jämföras med herrfotbollens högsta serie, 
Allsvenskan, som under 2017 bidrog med 485 miljoner kronor 
till samhället. Självklart ska vi i denna jämförelse ta hänsyn 
till seriernas olika förutsättningar. I relation till de totala 
intäkterna motsvarade herrarnas bidrag till samhället drygt 28 
procent av Allsvenskans totala omsättning.  Motsvarande andel 
för OBOS Damallsvenskan är hela 54 procent.  

 

Sammanfattning 

Inom de 12 klubbarna i OBOS 
Damallsvenskan finns 1 844 
aktiva barn, ungdomar och 
unga vuxna samt 419 ideella 
ledare.  

“
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Hur mår svensk elitdamfotboll?

Analys av OBOS 
Damallsvenskan

Under de senaste fem åren har intresset 
för OBOS Damallsvenskan ökat och 
främst i målgruppen 18–24 år. 2014 
angav 6 procent av målgruppen att de 
var intresserade av ligan. Motsvarande 
andel 2018 var 28 procent.3

På de följande sidorna går vi översiktligt igenom den  
finansiella ställningen i OBOS Damallsvenskan och jämför 
utfallet med den finansiella ställningen i herrfotbollens  
motsvarande serie, Allsvenskan. Vi har även gjort en  
beräkning av den nytta respektive serie bidrar med till  
samhället utifrån tre av FN:s globala mål för hållbar  
utveckling.   

1 Women’s Football, Member association survey report 2019, FIFA
2 Women’s Football across the national association, UEFA
3 Upplevelseinstitutet

Internationell damfotboll i siffror 
Enligt FIFA:s undersökningar har damfotbollen utvecklats 
enormt under de senaste 15 åren, både finansiellt och 
popularitetsmässigt.1 FIFA:s undersökningar visar att 
exponeringen av elitdamfotboll i internationella turneringar 
som EM, VM och UEFA Women’s Champions League (UWCL), 
har bidragit till att de bästa damfotbollsspelarna har blivit 
stora förebilder för unga flickor. Det ökade intresset syns 
tydligt om vi ser till antalet registrerade damfotbollsspelare. 
Under 2016/2017 fanns det i hela Europa 1 270 tusen 
damfotbollsspelare registrerade hos UEFA 4 (varav 827 
tusen var flickor upp till 18 år).2 Motsvarande siffra under 
2017/2018 var 1 365 tusen, vilket är en ökning med cirka 95 
tusen damfotbollsspelare, motsvarande drygt 7 procent, på 
bara ett år.2

Antalet registrerade fotbollslag med flickor eller damer har 
ökat från 21 285 lag under 2013 till 35 183 lag under 2017. 
Det motsvarar en ökning med nästan 14 tusen lag eller drygt 
65 procent.2

Sverige är ett av sex länder i Europa med över 100 tusen 
damfotbollsspelare. Övriga länder i denna kategori är England, 
Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Norge.2

Fyra VM-medaljer, ett OS-
silver och fem EM-medaljer. 
“
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4 www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/womenscountry/#/yr/2019
5 www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/womensclub/#/yr/2019
6 www.fogis.se/om-svff

Svensk damfotboll i siffror   
• 5 961 av totalt 20 872 fotbollslag registrerade hos Svenska 

Fotbollförbundet under 2019 är flick- eller damlag. Det 
motsvarar drygt 28 procent.6

• 482 av totalt 1 298 lag i seriespel registrerade hos Svenska 
Fotbollförbundet är flick-eller damlag. Det motsvarar drygt 
37 procent.6

• 346 av totalt 4 702 seniordomare registrerade hos Svenska 
Fotbollförbundet under 2019 är damer. Det motsvarar drygt 
7 procent.6

• 20 procent av alla 11-åriga flickor och 17 procent av alla 
14-åriga flickor i Sverige spelade fotboll under 2017.6

Svenska damlandslaget har en gedigen lista med 
internationella meriter, bland annat fyra VM-medaljer, ett 
OS-silver och fem EM-medaljer. Den senaste medaljen är VM-
bronset från 2019. VM för damer startade 1991 och Sverige 
har spelat i samtliga turneringar. EM har arrangerats sedan 
1984 och Sverige har deltagit alla gånger utom två. 

Damfotboll i jämförelse med herrfotboll – internationella 
meriter
Som nämnts ovan har damlandslaget fina internationella 
meriter och de har deltagit i de flesta mästerskap som 
arrangerats. I en jämförelse med herrlandslaget kan vi se att 
damerna har totalt tio mästerskapsmedaljer och herrarna 
sex. Damerna har deltagit i samtliga VM sedan mästerskapet 
startade. VM för herrar startade 1930 och Sverige har deltagit 
tolv gånger, senaste 2018 då Sverige kom till kvartsfinal. 

Att svensk elitdamfotboll står sig mycket bra i den 
internationella konkurrensen framgår även av UEFA:s 
ranking över länder där Sverige ligger på en fjärdeplats.4 I 
motsvarande rankning för herrar hittar vi Sverige på en 22:a 
plats. UEFA har även en rankning på klubbnivå som baseras på 
klubbarnas prestationer i europeiska cuper under de senaste 
fem åren. I denna tabell är FC Rosengård Sveriges högst 
rankade damfotbollsklubb på en femte plats. På herrsidan är 
Malmö FF Sveriges högst rankade klubb på en 77:e plats.5 

Grafen nedan visar UEFA:s rankning där Sverige ligger på en fjärde plats.4

Hur mår svensk elitdamfotboll?
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Intäktsfördelning – jämförelse mellan OBOS Damallsvenskan 
och Allsvenskan
Klubbarna i OBOS Damallsvenskan har under 2018 totala 
intäkter som uppgår till 180 miljoner kronor. Intäkterna har 
under 2018 ökat med 15 miljoner kronor, motsvarande 9 
procent.

I herrarnas Allsvenskan har klubbarna under 2018 totala 
intäkter som uppgår till 1 930 miljoner kronor. En jämförelse 
visar att samtliga 16 klubbar i Allsvenskan har totala intäkter 
som är högre än i klubben med de högsta intäkterna i 
OBOS Damallsvenskan. Under 2018 har damklubbarna fått 
rättighetsersättningar om totalt 14 miljoner kronor. Detta 
kan jämföras med herrarnas intäkter för tv-rättigheter om 
186 miljoner kronor. I procentuella tal utgör damernas 
rättighetsersättning 8 procent av de totala intäkterna. 
Motsvarande andel för herrarna  är 11 procent. 

Under 2018 utgör intäkter från reklam och sponsring 43 
procent av de totala intäkterna i OBOS Damallsvenskan. 
Motsvarande andel för herrarna är 24 procent. Den största 
enskilda intäktskällan är nettoomsättning (klassificeras nedan 
som ”Övrigt”) som står för 44 procent av de totala intäkterna. 
I dessa intäkter ingår allt som hör till verksamheten förutom 
intäkter från medlemsavgifter, bidrag, gåvor samt reklam och 
sponsring som för merparten av klubbarna särredovisas i 
årsredovisningarna. 

Även i Allsvenskan utgör övrig nettoomsättning den 
största intäktskällan och står för 42 procent av den totala 
nettoomsättningen. Där ingår bland annat intäkter från 
spelarförsäljningar och UEFA-ersättningar.

Trots att intresset för damelitfotboll har ökat är det inte 
intäkter från medlemsavgifter eller nettoomsättning som har 
ökat mest under 2018. De största intäktsökningarna utgörs 
i stället av intäkter från gåvor och övriga rörelseintäkter. 
Dessa har tillsammans ökat med nästan 17 miljoner kronor, 
motsvarande 145 procent, vilket är mer än den totala 
ökningen av intäkter i OBOS Damallsvenskan under 2018. 

Intäktsanalysen för 2018 visar att de totala intäkterna i 
OBOS Damallsvenskan motsvarar drygt 9 procent av de totala 
intäkterna i Allsvenskan. 

Hur mår svensk elitdamfotboll?

Intäktsfördelning i OBOS Damallsvenskan 2018 Intäktsfördelning i Allsvenskan 2018
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Kostnadsfördelning – jämförelse mellan OBOS 
Damallsvenskan och Allsvenskan
De totala kostnaderna för klubbarna i OBOS Damallsvenskan 
uppgår under 2018 till 179 miljoner kronor. De totala 
kostnaderna är något lägre än de totala intäkterna, 
vilket innebär att klubbarna tillsammans gör ett positivt 
rörelseresultat på 0,9 miljoner kronor. Herrarnas totala 
kostnader under 2018 uppgår till 1 845 miljoner kronor och 
de redovisar också ett positivt resultat. Personalkostnaderna 
i OBOS Damallsvenskan uppgår till 112 miljoner kronor. Det 
är klubbarnas överlägset största kostnad och motsvarar 62 
procent av den totala kostnadsmassan. Även i herrarnas serie 
är personalkostnader den största kostnadsposten och utgör 
där 54 procent av de totala kostnaderna. 

Kostnadsanalysen visar att både damer och herrar har 
totala kostnader som är lägre än de totala intäkterna. Det 
innebär att båda ligorna redovisar positiva resultat. Analysen 
visar även att personalkostnader är den överlägset största 
kostnadsposten i såväl dam- som herrallsvenskan. Damernas 
totala personalkostnader uppgår till 112 miljoner kronor och 
herrarnas till 993 miljoner kronor.  

För klubbarna i OBOS Damallsvenskan motsvarar såväl totala 
intäkter som totala kostnader 9 procent av herrarnas totala 
intäkter och kostnader. Damernas totala personalkostnader 
uppgår till 11 procent av herrarnas personalkostnader.  

Rörelseresultat – jämförelse mellan OBOS Damallsvenskan 
och Allsvenskan

Totalt sett redovisar OBOS Damallsvenskan ett positivt 
rörelseresultat på 0,9 miljoner kronor under 2018. 
Motsvarande resultat i herrallsvenskan är 86 miljoner kronor. 
På klubbnivå redovisar 7 av 12 klubbar i OBOS Damallsvenskan 
ett negativt rörelseresultat. Om vi exkluderar intäkterna från 
rättighetsersättningar skulle ytterligare 4 klubbar redovisa ett 
negativt rörelseresultat. Detta innebär att utan intäkter från 
rättighetsersättningar är det endast en av klubbarna som har 
intäkter som överstiger kostnaderna. 

Om vi på motsvarande sätt exkluderar intäkter från tv-
rättigheter för klubbarna i Allsvenskan skulle 11 av 16 klubbar 
redovisa ett negativt rörelseresultat.  

Totalt sett redovisar OBOS  
Damallsvenskan ett positivt 
rörelseresultat på 0,9 miljoner 
kronor under 2018.  

“

Hur mår svensk elitdamfotboll?

Kostnadsfördelning i OBOS Damallsvenskan 2018 Kostnadsfördelning i Allsvenskan 2018 
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Tabellen nedan visar utvalda nyckeltal som belyser skillnaderna mellan damelit- och 
herrelitfotboll. 

MKR OBOS DAMALLSVENSKAN ALLSVENSKAN 

Total omsättning 180 1930

Intäktsfördelning 

Reklam och sponsring 

Tv- rättigheter (herrar)/gemensamma 
avtal (damer) 

Övrigt

Entrébiljetter (herrar)/publik och övriga 
matchintäkter (damer)  

77/43%

14/8%

79/44%

10/5%

1 794 (nettoomsättning)

431/24%

198/11% 

807/45%

358 /20%

Totala kostnader/kostnadsfördelning 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

Avskrivningar 

179

112/62% 

67/37%

0,3/1% 

1 845

996/54%

738/40%

111/6%

Årets resultat +0,9 + 75

Antal registrerade fotbollsspelare 
hos SvFF  (över 15 år, data 2017)

91 780 267 946

Publiksnitt hemmamatcher 892 8 423

FIFA:s rankning (Sverige) 6 18

UEFA:s rankning (Sverige) 4 22

UEFA:s ranking klubblag 
(topprankad klubb) 

FC Rosengård, 
5:e plats

Malmö FF, 
77:e plats

Hur mår svensk elitdamfotboll?
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Fotbollens bidrag till samhället
Framgångarna för svensk damelitfotboll fortsätter. Utöver de 
sportsliga framgångarna gör organisationen Elitfotboll Dam 
och de 12 klubbarna i OBOS Damallsvenskan ett fantastiskt 
arbete med att bygga samhällsnytta. Under 2018 uppskattas 
värdet av deras gemensamma bidrag inom områdena hälsa 
och välbefinnande, inkludering genom sysselsättning samt 
ideella insatser till nästan 98 miljoner kronor. Inom de 12 
klubbarna i OBOS Damallsvenskan finns 1 844 aktiva barn, 
ungdomar och unga vuxna samt 419 ideella ledare. Klubbarna 
har dessutom skapat sysselsättning åt 52 personer. Med 
fotbollen som verktyg, på och utanför planen, växer lag och 
individer tillsammans. Föreningar skapar möjligheter till en 
mer jämställd fotboll och ett mer hållbart samhälle.  

I dag spelar drygt 100 tusen tjejer fotboll i Sverige. Klubbarna 
inspirerar tjejer att utvecklas och uppnå sina drömmar. 
Arbetet med att höja damfotbollens attraktion och status för 
att fler tjejer ska vilja stanna kvar pågår och samarbetet med 
näringslivet är en avgörande del i detta arbete.  

Vi har utgått från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 
och valt ut tre parametrar för vår analys av fotbollens bidrag 
till samhället: 

  hälsa och välbefinnande7

• inkludering genom sysselsättning8

• ideella insatser9

Vår analys visar att OBOS Damallsvenskan bidrog mest inom 
området ideella insatser. Det uppskattade värdet av klubbarnas 
insatser är närmare 42 miljoner kronor. Vi har dock bara 
skrapat på ytan av damelitfotbollens betydelse för samhället, 
då vi enbart har tittat på tre parametrar.  

Damfotbollen strävar ständigt efter att utvecklas och vet 
att arbetet sträcker sig längre än fotbollen som sport. 
Damfotbollen vill vara en stark röst som förespråkar sportsliga 
och jämställda möjligheter inom både idrott och samhälle.  

Damfotbollen är och ska vara en schysst utvecklingskraft. 
Klubbarna i OBOS Damallsvenskan har ett starkt intresse 
för att skapa en positiv samhällspåverkan. Ibland som 
ensam aktör, ibland tillsammans med näringsliv, kommunala 
verksamheter och andra ideella aktörer. Klubbarna arrangerar 
och deltar i olika projekt, inte bara inom samhället i stort, utan 
ofta i den lokala regionen. Syftet med många projekt är att få 
fler tjejer att delta i såväl fysiska som sociala aktiviteter. För att 
stärka tjejer utanför planen samverkar damelitfotbollen med 
skolor och fritids.  

Flera klubbar bedriver verksamheter med fotbollen som 
verktyg där fokus ligger på att öka integrationen. Klubbarnas 
arbete för att skapa sysselsättning sker ofta i nära samarbete 
med kommunerna. Det kan handla om att nå personer som har 
hamnat i utanförskap eller att stötta delar av samhället som 
exempelvis äldreomsorgen genom att spelare besöker äldre  
för aktiviteter och samvaro.   

 

7 Hälsa – personerna antas bli friskare av idrottandet, såväl mentalt som fysiskt, vilket leder till minskade sjukvårdskostnader. 
Välbefinnande – personerna förmodas må bättre. Detta inkluderar subjektivt uppskattat välmående och livskvalitet, det vill 
säga hur nöjda personerna är med livet i allmänhet och hur stor del av detta som är en följd av personernas tillhörighet till 
idrottsklubben.
8 Inkludering genom sysselsättning – personer som gått från arbetslöshet och utanförskap till förvärvsarbete 
tack vare klubbarnas insatser.
9 Ideella insatser – insatser där personerna ifråga inte fått mer än symbolisk ersättning för sitt arbete. Inkluderar ideella 
ledare i klubbarnas barn- och ungdomslag samt ideella funktionärer vid klubbarnas hemmamatcher.

Hur mår svensk elitdamfotboll?
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Under 2018 uppskattas värdet av  
OBOS Damallsvenskans bidrag 
inom områdena hälsa och 
välbefinnande, inkludering genom 
sysselsättning samt ideella insatser 
till nästan 98 miljoner kronor. 

“
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Fotbollens bidrag till samhället – jämförelse mellan OBOS 
Damallsvenskan och Allsvenskan
Enligt vår analys av OBOS Damallsvenskan uppgår deras 
bidrag till samhället till nästan 98 miljoner kronor fördelat 
enligt nedan: 

• hälsa och välbefinnande: 30 miljoner kronor

• inkludering genom sysselsättning: 26 miljoner kronor

• ideella insatser: 42 miljoner kronor

I vår rapport ”Hur mår svensk elitfotboll?” från 2017, 
uppskattade vi att Allsvenskan bidrog med 485 miljoner kronor 
till samhället fördelat enligt nedan: 

• hälsa och välbefinnande: 198 miljoner kronor

• inkludering genom sysselsättning: 77 miljoner kronor

• ideella insatser: 210 miljoner kronor

I kronor räknat är herrfotbollens bidrag väsentligt högre än 
damfotbollens. För att jämförelsen ska bli rättvis måste vi 
dock ta hänsyn till de olika ligornas förutsättningar. Det är 
inte så konstigt att herrarnas bidrag i kronor är större då 
den totala omsättningen i Allsvenskan för 2017 (året som 
analysen utgår ifrån) uppgick till 1 695 miljoner kronor. Den 
totala omsättningen för damerna under 2018 uppgick till 
180 miljoner kronor. Herrarnas bidrag till samhället på 485 
miljoner kronor utgör drygt 28 procent av Allsvenskans totala 
omsättning. Motsvarande andel för OBOS Damallsvenskan 
är 54 procent. I relation till de totala intäkterna är alltså 
damernas bidrag till samhället större

Värdet av att hållbarhetsredovisa

Samhället efterfrågar i allt större utsträckning att 
organisationer tar ansvar för och rapporterar sin påverkan 
på samhället. I dag är det inte bara stora organisationer 
som beskriver hur de hanterar sin påverkan. Även mindre 
organisationer använder hållbarhetsrapporter för att 
nå ut till intressenter och skapa engagemang kring sina 
hållbarhetsagendor. En förutsättning för att näringslivet ska 
engagera sig är många gånger att organisationer kan visa att 
deras initiativ bidrar till samhället på ett positivt sätt. 

En hållbarhetsrapport är en möjlighet att på ett tydligt, 
enhetligt och systematiskt sätt informera om klubbens 
påverkan, till exempel ökad integration och inkludering, 
förbättrad hälsa eller fler nya arbetstillfällen. Rapporten är 
ett användbart verktyg i kommunikationen med bland andra 
beslutsfattare och sponsorer. Rapporten kan även ge en 
balanserad bild av områden som har negativ påverkan eller 
utvecklingsbehov.  

Att arbeta med hållbarhet och upprätta en hållbarhetsrapport 
ger en bild av klubbarnas påverkan på samhället och 
visar var verksamheten skapar värde. Genom att 
rapportera regelbundet följer klubbarna kontinuerligt upp 
hållbarhetsprestanda och ökar förståelsen för vad som kan bli 
ännu bättre.   

Hållbarhetsrapporter kan utvecklas enligt olika rapporterings-
ramverk. Det vanligaste ramverket kallas Global Reporting 
Initiative (GRI). Det finns inga krav på att använda  ramverk, 
men ett ramverk kan bidra med struktur, stöd 
och jämförbarhet.  

En hållbarhetsrapport visar vad klubbarna står för, inklusive 
deras värdegrund och bidrag till samhället. Klubbarna 
tydliggör att de tar hållbarhet och samhällsengagemang på 
allvar, vilket skapar förtroende hos medlemmar, anställda, 
sponsorer och samhället i stort.   

 

Herrarnas bidrag till samhället på 
485 miljoner kronor utgör drygt  
28 procent av Allsvenskans totala 
omsättning. Motsvarande andel  
för OBOS Damallsvenskan är 54  
procent.  

“

Hur mår svensk elitdamfotboll?
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Bilaga – upplysningar

Vår rapport baseras på respektive klubbs årsredovisning för räkenskapsåret 2018. För vår jämförelse 
med Allsvenskan har vi utgått från rapporten ”Hur mår svensk elitfotboll”, EY, 2017 och 2018. 

Om Sports Business Services
Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk med medarbetade från EY som stödjer 
idrottsföreningar, förbund och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, redovisning, skatt, 
transaktioner och rådgivning. Våra medarbetare har en bred erfarenhet från många olika idrottsområden 
och bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och 
internationellt. Vi har kontakt med de flesta elitklubbarna inom de stora lagsporterna i Sverige, liksom 
med flera stora idrottsförbund.

Om inget annat anges har siffrorna i denna rapport hämtats från nedanstående källor.

Djurgårdens IF FF: Årsredovisning 2018

Eskilstuna United DFF: Årsredovisning 2018

FC Rosengård: Årsredovisning 2018

Hammarby IF FF: Årsredovisning 2018

IFK Kalmar: Årsredovisning 2018

IF Limhamn Bunkeflo: Årsredovisning 2018

Kopparbergs/Göteborg FC: Årsredovisning 2018

Kristianstads DFF: Årsbokslut 2018

Linköpings FC: Årsredovisning 2018

Piteå IF DFF: Resultat- och balansräkning 2018

Vittsjö GIK: Årsredovisning 2018

Växjö DFF: Årsredovisning 2018

Hur mår svensk elitdamfotboll?
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Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, 
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper 
till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i 
ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter 
utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. 
Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet 
fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi 
verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera 
medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag 
utgör en egen juridisk person.

© 2019 Ernst & Young AB.  
All Rights Reserved.

EY material on this page has been prepared for general informational purposes only and is not 

intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your 

advisors for specific advice.

ey.com/se


