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UEFA:s GROW SROI-modell: 
Radikal förändring i synen på 
finansiering av breddfotboll.
Fotbollsrörelsen och samhället får 
kvantifierbara bevis på att 
investering i breddfotboll ger
signifikanta effekter:
• Ekonomiska vinster
• Sociala effekter
• Hälsovinster 
• Fotbollsprestationer

3

SROI – ett business case för att visa samhällsnyttan med breddfotboll – för att säkra 
hållbara investeringar och strategiska partnerskap inom fotbollen

SROI - OM MODELLEN

Ekonomi
 Ekonomiskt värde av fotbolls-

konsumtion och anställningar
 Avkastning från infrastruktur-

investeringar

Hälsa
 Friskare befolkning genom ökad aktivitet
 Lägre sjukvårdskostnader, minskade 

risker för diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Fotbollsprestationer
 Starkare talangpool genom en bredare 

urvalsbas i breddidrotten
 Ökad kvalitet på anläggningar, ledare 

och klubbar möjliggör en växande idrott

Socialt
 Positiva samhällseffekter genom en 

mer aktiv befolkning, minskning av 
brottslighet, bättre utbildningsresultat 
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Lokala experter har använts och en referensgrupp med forskare, akademiker och 
fotbollsexperter har bildats för att styra och stötta projektet

SROI - OM MODELLEN

REFERENSGRUPP
Tre huvudsakliga funktioner för referensgruppen
 Tillhandahålla expertråd om metodval och den 

ekonometriska modellen
 Övervaka arbetet och ge råd om hur business caset 

utformas
 Säkerställa analys och verifiera tekniker och metoder 

som använts i arbetet

 Omfattande utbyte med förbund och lokala experter i 
pilotländerna – 15+ intervjuer genomförda

 Experter från myndigheter, förbund, föreningar och 
universitet

 Seniora specialister med kunskap om bredd- och elitidrott, 
föreningar, anläggningar, tävling och träning,  
kommunikation och marknadsfrågor

LOKALA EXPERTER
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…och SROI-modellen har byggts på material från ett antal robusta, kvalitativa såväl som 
kvantitativa, informationskällor inklusive data från UEFA:s 55 medlemsförbund

SROI - OM MODELLEN

Datainsamling Analys

ExpertintervjuerLitteraturgenomgång

Insamling av data från 55 
medlemsförbund med 150+ 
olika mätetal, som täcker:
 Socio-ekonomisk data
 Demografisk data
 Landspecifik information 

 Akademisk genomgång av 
100+ utredningar 

 Identifiering av de mest 
robusta forskningsresultaten

 Kontakt med 50+ 
fotbollsexperter och 
akademiker inom sport och 
ekonometri i Europa och i 
pilotländernas nationsförbund

 Rigorös analys av data från 55 
medlemsländer för att etablera 
samband mellan variabler

 Korrelation, och såväl en- som 
flervariabel regressionsanalys 
för att hitta linjära och icke-
linjära (logaritmiska) samband

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
New Players -                                       37,839                                 35,957                                 39,003                                 37,084                                 35,729                                 
Total Players 906,444                              944,283                              980,239                              1,019,243                           1,056,327                           1,092,056                           

Economic

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football equipment sales 74,328,395€                      77,431,171€                      80,379,619€                      83,577,903€                      86,618,806€                      89,548,595€                      
Economic impact of investment in new artificial pitches 945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            
Economic impact of investment in new football coaches 217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    
Economic impact of increased participation in football 757,862,908€                    789,499,254€                    819,562,051€                    852,172,204€                    883,177,690€                    913,050,228€                    
GVA model of economic impact of increased participation in football 445,970,372€                    464,587,028€                    482,277,717€                    501,467,417€                    519,712,838€                    537,291,568€                    
Total 1,497,036,676€                1,550,392,453€                1,601,094,387€                1,656,092,524€                1,708,384,334€                1,758,765,391€                

Health and Wellbeing

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football's contribution to reducing inactivity 82,894,290€                      86,354,642€                      89,642,880€                      93,209,747€                      96,601,096€                      99,868,524€                      
Value of increased football participation's impact on reducing CVD 597,717€                            622,669€                            646,379€                            672,098€                            696,552€                            720,112€                            
Value of increased football participation's impact on reducing Type II Diabetes 16,449,236€                      17,135,896€                      17,788,402€                      18,496,198€                      19,169,164€                      19,817,541€                      
Total value of football participation's impact on reducing mental health disorders 73,955,158€                      77,042,354€                      79,975,996€                      83,158,219€                      86,183,853€                      89,098,930€                      
Total 173,896,402€                    181,155,560€                    188,053,657€                    195,536,261€                    202,650,665€                    209,505,106€                    

Social

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football's contribution to reducing crime ( 13 - 18) 918,363€                            917,811€                            39,917€                              37,711€                              35,551€                              -€                                     
Value of football's contribution to preventing number of young people who are NE    18,975,617€                      18,962,836€                      826,690€                            773,792€                            737,205€                            -€                                     
Value of investment in football volunteering 4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        
Value of football's contribution to reduced drug addiction 899,428€                            898,822€                            39,184€                              36,677€                              34,943€                              -€                                     
Value of football's contribution to reduced alcoholism 14,034,600€                      14,025,147€                      611,430€                            572,306€                            545,246€                            -€                                     
Value of football's contribution to reducing number of young people who are NEET     2,756,580,375€                2,754,723,665€                120,092,916€                    112,408,403€                    107,093,446€                    -€                                     
Social Cohesion
Value of football's contribution to educational improvements
Total 39,543,455€                      39,520,063€                      6,232,668€                        6,135,933€                        6,068,392€                        4,715,447€                        

Total value 1,710,476,532€                1,771,068,076€                1,795,380,712€                1,857,764,718€                1,917,103,391€                1,972,985,945€                
Added value 60,591,544€                      24,312,636€                      62,384,006€                      59,338,672€                      55,882,554€                      

UEFA:s SROI-modell
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Business caset har delats upp i tre sektioner

Källa: analys av Portas och Substance

Ekonomiska – till exempel

FLER SOM SPELAR 
LÄNGRE

EFFEKTER

Sociala – till exempel

Hälsa – till exempel

Fotbollsprestation – till exempel

Talangutveckling

Framgång på elitnivå

Diabetesförekomst

Sjukvårdsbesparingar

Brottslighet

Ideellt arbete

Jobbskapande

Lyft för samhällsekonomin

3

2

Efterfrågeaktiverare
Projekt
Styrning & Policy
Marknadsföring & kommunikation
Nationella förebilder

Infrastrukturtillgång
Anläggningar
Tränare och ledare
Föreningar och seriesystem
Genomförande & teknik
Utbildning

Socio-demografisk kontext

Demografi
Socio-ekonomi
Geografi och omvärld
Livsstil

DRIVARE1

SROI - OM MODELLEN
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Modellen ger nya insikter om värdet av breddfotboll, förväntad tillväxt och möjliga 
framtida effekter som kan nås genom ytterligare investeringar 

Källa: analys av Portas och Substance

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Befintliga effekter av breddfotboll
 Modellen ger möjlighet att räkna ut effekten av 

olika investeringsnivåer
 Modellen uppskattar värdet av befintligt 

breddfotbollsspelande

Förutsedd effekt av ytterligare investeringar
 Skapar scenarier genom att förutse effekt av olika 

nivåer på ytterligare investeringar
 Identifierar möjliga effekter jämfört med målnivåer för att 

stödja beslutsfattande

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
New Players -                                       37,839                                 35,957                                 39,003                                 37,084                                 35,729                                 
Total Players 906,444                              944,283                              980,239                              1,019,243                           1,056,327                           1,092,056                           

Economic

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football equipment sales 74,328,395€                      77,431,171€                      80,379,619€                      83,577,903€                      86,618,806€                      89,548,595€                      
Economic impact of investment in new artificial pitches 945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            945,000€                            
Economic impact of investment in new football coaches 217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    217,930,000€                    
Economic impact of increased participation in football 757,862,908€                    789,499,254€                    819,562,051€                    852,172,204€                    883,177,690€                    913,050,228€                    
GVA model of economic impact of increased participation in football 445,970,372€                    464,587,028€                    482,277,717€                    501,467,417€                    519,712,838€                    537,291,568€                    
Total 1,497,036,676€                1,550,392,453€                1,601,094,387€                1,656,092,524€                1,708,384,334€                1,758,765,391€                

Health and Wellbeing

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football's contribution to reducing inactivity 82,894,290€                      86,354,642€                      89,642,880€                      93,209,747€                      96,601,096€                      99,868,524€                      
Value of increased football participation's impact on reducing CVD 597,717€                            622,669€                            646,379€                            672,098€                            696,552€                            720,112€                            
Value of increased football participation's impact on reducing Type II Diabetes 16,449,236€                      17,135,896€                      17,788,402€                      18,496,198€                      19,169,164€                      19,817,541€                      
Total value of football participation's impact on reducing mental health disorders 73,955,158€                      77,042,354€                      79,975,996€                      83,158,219€                      86,183,853€                      89,098,930€                      
Total 173,896,402€                    181,155,560€                    188,053,657€                    195,536,261€                    202,650,665€                    209,505,106€                    

Social

Current Total Return 2017 2018 2019 2020 2021
Value of football's contribution to reducing crime ( 13 - 18) 918,363€                            917,811€                            39,917€                              37,711€                              35,551€                              -€                                     
Value of football's contribution to preventing number of young people who are NE    18,975,617€                      18,962,836€                      826,690€                            773,792€                            737,205€                            -€                                     
Value of investment in football volunteering 4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        4,715,447€                        
Value of football's contribution to reduced drug addiction 899,428€                            898,822€                            39,184€                              36,677€                              34,943€                              -€                                     
Value of football's contribution to reduced alcoholism 14,034,600€                      14,025,147€                      611,430€                            572,306€                            545,246€                            -€                                     
Value of football's contribution to reducing number of young people who are NEET     2,756,580,375€                2,754,723,665€                120,092,916€                    112,408,403€                    107,093,446€                    -€                                     
Social Cohesion
Value of football's contribution to educational improvements
Total 39,543,455€                      39,520,063€                      6,232,668€                        6,135,933€                        6,068,392€                        4,715,447€                        

Total value 1,710,476,532€                1,771,068,076€                1,795,380,712€                1,857,764,718€                1,917,103,391€                1,972,985,945€                
Added value 60,591,544€                      24,312,636€                      62,384,006€                      59,338,672€                      55,882,554€                      
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Vi har kartlagt de ~1,2 milj. nuvarande fotbollsspelarna i Sverige…

Källa: Data från Riksidrottsförbundet; analys av Portas och Substance

Fotbollsspelare från sex år och uppåt

RESULTAT OCH SLUTSATSER

 71% män och 29% kvinnor
 57% av spelarna är medlemmar i en förening
 12% av befolkningen spelar fotboll

~1,2 milj. fotbollsspelare

118 000

230 000

314 000

530 000

1 192 000

TotaltRegistrerade spelare 
inom SvFF

432 000

Oregistrerade 
spelare

760 000

Kvinnor
Män
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…och modellerat effekterna av dagens breddfotboll i Sverige

Källa: analys av Portas och Substance

1 2 3 4

Ekonomi

3 157 MKR 
Direkta bidrag till 

ekonomin

Sociala

6 742 MKR
Ekonomiskt resultat av 

sociala effekter

Hälsa

12 900 MKR
Värdet av hälsoeffekter 

genom breddfotboll

Fotbollsprestation
Sverige rankade mellan 
plats 5 och 17 i UEFAs 

rankingar för dam-, herr-, 
och ungdomsfotboll

1,2 milj. Fotbollsspelare i Sverige

RESULTAT OCH SLUTSATSER
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De direkta ekonomiska effekterna om 3 157 MKR kommer huvudsakligen från 
investering i anläggningar och deltagarutgifter, samt skapandet av över nio tusen arbeten

Källa: analys av Portas och Substance

905 MKR 2 252 MKR 9 279 arbeten

3 157 MKR
Ekonomi

Direkta effekter på ekonomin

2.    Värde av deltagarutgifter 3.    Arbetsskapande1.    Ekonomiskt värde - nya anläggningar

1
RESULTAT OCH SLUTSATSER

 Baseras på 951 konstgräsplaner i Sverige
 73 MKR bruttoförädlingsvärde från den 

svenska byggsektorn
 823 MKR direkt värde från planhyror

 Avkastning kopplad till utgifter för 
fotbollsspelande inklusive avgifter, 
utrustning, resor, etc
 Svenska sektorspecifika multipler används 

för att beräkna de ekonomiska effekterna

 Baseras på arbeten direkt länkade till 
befintlig breddfotboll
 ~6 000 arbeten inom idrottssektorn 

kopplade till breddfotboll
 ~3 000 arbeten i lokal byggindustri 

genom anläggningsinvesteringar
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Breddfotbollen ger också sociala effekter värderade till 6 742 MKR för samhället 
genom minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete

* Not in Employment, Education or Training (NEET) - utanförskapsmått
Källa: analys av Portas och Substance

2.    NEET* - utanförskap 3.    Utbildningsresultat1.    Minskad brottslighet

28 MKR 94 MKR 386 MKR

6 742 MKR
Sociala

Ekonomiskt värde av sociala effekter

2
RESULTAT OCH SLUTSATSER

 Baseras på kända 
riskförhållanden och kostnader 
för ungdomsbrott för att 
uppskatta total effekt
 Värdet baserat på fotbollens 

möjlighet att minska brottsrisk

 Använder etablerade 
kostnader för ungdomar som 
hamnar i utanförskap
 Värdet baserat på fotbollens 

möjlighet att minska risk för 
utanförskap

 Fotbollens bidrag till 
förbättrade utbildningsresultat 
baseras på en beräkning från 
OECD
 Värdet modelleras med 

utbildningseffekt på BNP

4.    Ideellt arbete

6 253 MKR

 Ideellt arbetade timmar inom 
fotbollen värderas med av EU 
angivet värde per volontär-
timme
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Breddfotbollen bidrar till ett hälsosammare samhälle, förhindrar livsstilssjukdomar 
och besparar samhället stora utgifter

Källa: analys av Portas och Substance

3. Bröstcancer

290 MKR

2. Diabetes Typ II 1. Hjärt- och  
kärlsjukdomar

4. Tjocktarms-
cancer

5. Psykisk ohälsa

7. Skadekostnad6. Subjektivt 
välmående

64 MKR 1 MKR 2 MKR 135 MKR

12 900 MKR -500 MKR

12 900 MKR
Hälsa

Hälso- och 
sjukvårdsbesparingar

15 000 fall 
förhindras

8 000 fall 
förhindras

34 fall 
förhindras

42 fall 
förhindras

1 000 fall 
förhindras

3
RESULTAT OCH SLUTSATSER

 Akademisk forskning 
har värderat väl-
mående skapat genom 
67 olika idrotter genom 
att jämföra vad 
människor är villiga att 
betala för motsvarande 
välmående som 
uppnås på annat sätt

 Värderingen av 
skadekostnader 
baseras på en studie 
av fotbollsspecifika 
försäkringsskador i Nya 
Zeeland, omräknat till 
svenska förhållanden
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Fotbollsprestation - Sverige rankas för närvarande mellan plats 5 och 19 i UEFA:s 
ranking för landslag

Källa: analys av Portas och Substance

4
RESULTAT OCH SLUTSATSER

Herrar

A-lag

U19

U17

Damer

A-lag

U19

U17
( 6. ) Switzerland 8.500
( 7. ) Belgium 8.500
( 8. ) Sweden 8.500
( 9. ) Italy 8.333

( 10. ) Poland 7.833

( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 ) Ukraine 28,286

Sweden 28,780
Slovakia 28,555

Wales 29,269
Russia 29,258

( 17. ) Poland 11.667
( 18. ) Croatia 11.056
( 19. ) Sweden 10.889
( 20. ) Ukraine 10.722
( 21. ) Greece 10.722

( 3. ) Netherlands 24.833
( 4. ) Germany 21.833
( 5. ) Sweden 20.111
( 6. ) Norway 19.125
( 7. ) Scotland 16.333

( 12. ) Italy 14.222
( 13. ) Greece 12.500
( 14. ) Sweden 12.111
( 15. ) Georgia 11.833
( 16. ) Croatia 11.778

( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )

England 39,880
Norway 39,161
Sweden 38,036
Spain 37,655
Switzerland 36,629



15

En ekvation för breddfotbollspåverkan visar effekten av ytterligare investeringar i 
breddfotbollen

Källa: analys av Portas och Substance

RESULTAT OCH SLUTSATSER

R² = 0,5449

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Investering i breddfotboll per capita
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Det finns ett direkt positivt samband mellan 
investering i breddfotboll och ökat antal spelare…

…vilket resulterar i en avtagande avkastning på 
investeringar i breddfotboll – Sverige behöver ytterligare 
investeringar, för att åstadkomma signifikant ökande antal 
deltagare, jämfört med de flesta UEFA-länderna i studien

17 MKR
En ytterligare årlig investering om…

..under fem år skapar möjlighet för 
2,5% tillväxt vilket innebär…

12 400
nya registrerade spelare

Motsvarande 0,13% av Sveriges befolkning
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… vilket ger ytterligare positiva effekter över de fyra områdena

Källa: analys av Portas och Substance

1 2 3 4

Ekonomi

24 MKR
Årlig effekt av en ny 

anläggning och deltagar-
utgifter från nya utövare

Sociala

19 MKR
Ekonomiskt resultat av 

sociala effekter

Hälsa

135 MKR
Värdet av hälsoeffekter 

genom breddfotboll

Fotbollsprestation

Oförändrad
UEFA-ranking

RESULTAT OCH SLUTSATSER

12 400 nya registrerade spelare
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Den förutsedda deltagarökningen ger positiva effekter inom flertalet områden
RESULTAT OCH SLUTSATSER

12 400 
nya 

spelare

Ekonomi

24 MKR
Årlig effekt av anläggning och 

deltagarutgifter från nya utövare

Sociala

19 MKR
Ekonomiskt resultat av 

sociala effekter

Hälsa

135 MKR*
Värdet av hälsoeffekter 

genom breddfotboll

Anläggning 
brutto-

förädlingsvärde
1 MKR

Deltagar-
utgifter
23 MKR

Arbetsskapande
66 nya arbeten

Utbildnings-
resultat
3,5 MKR

NEET / 
Brottslighet

3 MKR
Ideellt arbete

12,5 MKR

1

2

3

*Totalt 135 MKR avräknat kostnad för skadeutfall
Källa: analys av Portas och Substance

Hjärt- och 
kärlsjuk-
domar
3 MKR

Välmående
135 MKR

Övriga
2 MKR
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Fotbollsprestation - Tillväxt inom breddfotbollen kan på lång sikt innebära positiva 
effekter på elitnivå  både på dam- och herrsidan

* För att maximera effekten, behöver andra faktorer så som tränarkvantitet och tränarkvalitet också öka för att möta behoven från nya spelare 
** Rankingförändringen förutsätter att övriga länder är oförändrade. Källa: analys av Portas och Substance

4

Prestation
Effekter på resultaten 

på elitnivå

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Herrar effekter
0,33% 

förbättrad 
prestation

Damer effekter
0,42% 

förbättrad 
prestation

3 320 kvinnor

9 080 män

Ingen 
förändring 

i UEFA-
ranking**

Ingen 
förändring 

i UEFA-
ranking**

För att avancera en plats på rankingen för män 
krävs 8 000 ytterligare registrerade män/pojkar
För att avancera en plats på rankingen för kvinnor 

krävs ytterligare 7 000 registrerade kvinnor/flickor

Totalt nytt antal 
registrerade 

spelare*

De beräknade effekterna kommer enbart från ett ökat 
deltagande i breddfotbollen. 
Analysen visar att en ännu större effekt för elitfotbollen 

kan nås genom att också utveckla tränarnas nivå.
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Fotbollsprestation - Tillväxt inom breddfotbollen kan även innebära positiva effekter för 
ungdomslandslagen
4

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Pojklag effekter
0.64% 

förbättrad 
prestation

Flicklag effekter
0.54% 

förbättrad 
prestation

1 620 flickor

3 640 pojkar

Ingen 
förändring 

i UEFA-
ranking**

Ingen 
förändring 

i UEFA-
ranking**

* För att maximera effekten, behöver andra faktorer så som tränarkvantitet och tränarkvalitet också öka för att möta behoven från nya spelare 
** Rankingförändringen förutsätter att övriga länder är oförändrade. Källa: analys av Portas och Substance

Prestation
Effekter på resultaten 

på ungdomsnivå

Totalt nytt antal 
registrerade 

ungdomsspelare*

För att avancera en plats på rankingen för pojklag 
krävs 5 900 ytterligare registrerade pojkar
För att avancera en plats på rankingen för flicklag 

krävs ytterligare 8 900 registrerade flickor

De beräknade effekterna kommer enbart från ett ökat 
deltagande i breddfotbollen. 
Analysen visar att en ännu större effekt för elitfotbollen 

kan nås genom att också utveckla tränarnas nivå.
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Tillväxt inom breddfotbollen innebär ett ökat behov av infrastruktur för att möta 
efterfrågan från nya spelare

Källa: analys av Portas och Substance; UEFA data

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Tränare

Anläggningar

Lag och föreningar

3 320  
kvinnor

9 080 män

Totalt nytt antal 
registrerade 

spelare*

 Ca. 890 nya tränare baserat på nuvarande nivåer
 Ett ökat behov av utbildning med fokus på grundutbildning för 

nybörjartränare som kan arbeta med nya spelare

 Ytterligare analys av nuvarande anläggningar för att jämföra nytt 
behov av speltimmar med tillgänglig kapacitet skulle kunna innebära 
ökad tillgänglighet på vissa platser utan krav på investering

 I flera områden slår vi i taket redan med dagens nivå på antal spelare

 Ca. 400 nya lag baserat på nuvarande nivåer
 Möjlighet att öka antal lag per förening snarare än antal föreningar
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På detta sätt kan vi identifiera effekten av investeringar på breddfotbollen och vilka 
värden detta skapar för fotbollen och för samhället i stort

Källa: analys av Portas och Substance

ÅSKÅDLIGGÖRANDE

Business case:
Nationella resultat för Sverige

12 400 nya 
fotbollsspelare

2
EFFEKTER FÖR 

BREDDFOTBOLLEN

Ekonomi

Hälsa

Fotbollsprestation

Årlig effekt på ekonomin med 24 MKR genom 
bruttoförädlingsvärde anläggningar, anställningar 
samt deltagarutgifter från nya utövare

Över 250 sjukdomsincidenter förhindrade och en 
generell förbättring av välmående genom fotboll 
skapar årliga effekter värderade till 135 MKR

Ett tillskott av 12 400 nya registrerade spelare ger 
effekter både på senior- och ungdomsnivå

3 RESULTAT

Sociala
Över 20 000 personer får del av fotbollens positiva 
effekter vilket skapar ett värde av 19 MKR för 
samhället

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Scenario skapat med en ökad 
investering om 17 MKR årligen 
inom nyckelområden för att öka 
breddfotbollen

1 INVESTERING

Not: detta inkluderar inte effekter 
på oregistrerade fotbollsspelare 
utanför förbundets ramar – vilket 

uppskattas kunna vara 
ytterligare 18 000 spelare

I detta scenario innebär investeringen 
årligen för varje ny spelare:
 ~1 340 kr kostnad
 ~14 300 kr skapat värde
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