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Motion, handlingsplan för förbättrad 
publikupplevelse 

Förslag till beslut 
Styrelsen för GIF Sundsvall föreslår föreningsstämman att: 

1. Att anse motionen besvarad. 

Motionen 
Varje år mäter Svensk elitfotboll publikupplevelsen Allsvenskan och 
Superettan. I den mätning som genomfördes för säsongen 2022 hamnade 
GIF Sundsvall sist bland dom allsvenska lagen. 

Motionsskrivaren menar att GIF Sundsvall måste ta fram en tydlig 
handlingsplan för hur publikupplevelsen ska förbättras. 

Motionen finns i sin helhet i bilaga 1 till föreliggande motionssvar. 

Styrelsens synpunkter på motionen 
Att erbjuda kvalitativa arrangemang är en nödvändighet för att GIF 
Sundsvall ska behålla och utveckla intresset kring föreningen matcher och 
verksamhet i övrigt. Under 2022, men även tidigare år har uppenbara och 
ibland allvarliga brister funnits. Detta är styrelsen och föreningen som 
helhet väl medvetna om. 

Att ha en tydlig handlingsplan som stödjer föreningens arbete inom detta 
område är ett viktigt verktyg. Styrelsen har också i sin utvärdering som 
gjordes under hösten 2022 och som redovisades på medlemsmötet den 
30:e november 2022 identifierat just detta som en av de områden som 
föreningen måste förbättra. En förklaring till bristerna går att finna i 
föreningens organisation som inte haft tillräckliga resurser för att hantera 
arrangemangen planerat och fullt ut professionellt. 

Styrelsen har därför utsett en arbetsgrupp från styrelsen, till stöd för 
organisationen, som sedan januari ansvarar för att ta fram ett årshjul för 
samtliga arrangemang (inte bara matcherna) som GIF Sundsvall planerar 
att genomföra under 2023. Årshjulet innefattar målsättningar och 
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aktiviteter för varje arrangemang och kommer kontinuerligt att följas av 
styrelsen. Styrelsen menar att det arbetssätt som startas följer intentionerna 
i motionens förslag. Arbetet kommer säkert att behöva förfinas och en 
utmaning är att bemanna upp arrangemangen med resurser som över tid 
är beredda att delta och utveckla vår gemensamma förmåga över tid. 
Styrelsen bedömer dock att den planering och framförhållning som det 
inrättade arbetssättet innebär ger förutsättningar för bättre kvalitet under 
2023 och ett systematiskt lärande inför framtiden. 

Att sätta mätbara kvalitativa mål är svårt utgående från det läge som 
föreningen befinner sig i. Målsättningen för 2023 är att skapa rutiner och 
processer som skapar kvalitet. Utveckla dessa vidare så att vi inför 2024 
har en stabil grund att stå på. 

På medlemsmöten kommer styrelsen att återkoppla hur arbetet bedrivs 
och vilka effekter det ger. 

Med ovanstående svar anser styrelsen att motionen är besvarad.  

 

Stefan Söderlund 

Ordförande, GIF Sundsvall 
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 Bilaga 1: Motionen i sin helhet 
 

Stockholm den 27 februari 2023 

 

Motion till GIF Sundsvalls årsmöte den 13 mars 2023 

Handlingsplan för förbättrad publikupplevelse 

 

Bakgrund: 
Svensk Elitfotboll ger varje år Upplevelseinstitutet i uppdrag att utvärdera 
publikupplevelsen i Allsvenskan och Superettan. I studien redovisas analys av 
upplevelsen och klubbarnas gemensamma och individuella NSI (Nöjd Supporter Index) 
samt en statistisk analys av Drivkrafter & Barriärer. 

Att läsa 2022 års upplaga av publikundersökningen för Allsvenskan blev minst sagt en 
besvikelse för oss som intresserar sig för GIF Sundsvall. 

I undersökningens NSI – Nöjd Supporter Index vägs 33 olika parametrar samman. Målet 
är att NSI ska öka för hela Allsvenskan och genom jämförelser mellan klubbarna skapas 
lärande för att tillsammans bli bättre. I GIF Sundsvalls fall är man något bättre 
jämfört med 2019 (55), men fortfarande sämst i Allsvenskan på 62. Målet för SEF är 
75 och snittet i Allsvenskan ligger på 77. 

 

I kategorin Net Promotor Score (NPS), dvs hur troligt det är att de tillfrågade skulle 
rekommendera andra att besöka GIF Sundsvalls matcharrangemang, hamnar vi sist. 
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Snittet i Allsvenskan ligger på 54, medan GIF Sundsvall hamnar på -10. Vår närmaste 
konkurrent i kategorin, Helsingborgs IF, hamnar på 14. 

 

Kommentar: 
I Sundsvalls Tidning den 27 november 2022 kommenterar vår ordförande Stefan 
Söderlund undersökningen med orden: – En sådan här undersökning kan vara en 
väckarklocka.1  

Låt det inte stanna med att det ”kan vara en väckarklocka”. Se undersökningsresultatet 
som ett högt ljudande brandlarm, men också ett kraftfullt och användbart verktyg som, 
om det används på rätt sätt, kan hjälpa föreningen att skapa bättre arrangemang, förbättra 
kommunikationen och i förlängningen omvända publikens helhetsupplevelse av GIF 
Sundsvall till det bättre.  

Undersökningen, frågorna och resultatet måste tas på fullaste allvar och styrelsen bör vara 
de som leder arbetet med lösningarna. Det kan ske tillsammans med personalen på 
kansliet, men också i samråd med publiken, medlemmar samt de supportergrupperingar 
och andra ideella krafter som finns runt föreningen. 

Förslag: 

För att GIF Sundsvall ska ta resultatet från SEF:s årliga publikundersökning på största 
allvar och för att tydligt uppvisa en vilja i att förbättra resultatet för kommande år yrkar 
jag att: 

 Samtliga medlemmar i styrelsen blir medvetna om SEF:s årliga 
publikundersökning, vad den innebär och hur den genomförs samt fördjupar sig i 
GIF Sundvalls resultat för 2022. 

 
1 https://www.st.nu/2022-11-27/gif-publiken-mest-missnojd-i-allsvenskan-en-vackarklocka 
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 Styrelsen får i uppdrag att ta fram en konkret Handlingsplan för förbättrad 
publikupplevelse med tydliga prioriteringar, förbättringsförslag och åtgärder. 
Handlingsplanen bör också innehålla en tydlig tidsplan för respektive åtgärd.  

 Styrelsen sätter ett tydligt och mätbart mål inför 2023 samt ett mer långsiktigt 
mål. 

 Styrelsen regelbundet kommunicerar åtgärder och framsteg i handlingsplanen 
med föreningens medlemmar. 

 

Jonathan Stara 

 


