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Abstrakt 
Titel: Professionalisering och kommersialisering  - En flerfallstudie av elitishockeyklubbar i 
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Handledare: Besrat Tesfaye och Yohanan Stryjan 
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Bakgrund: Idrott och motion är ett av de största fritidsintressena i Sverige. Den svenska 

idrottsrörelsen bottnar i den ideella sektorn och det har skett en ökad professionalisering och 

kommersialisering främst inom elitidrotten. Idag är idrotten mer än bara en match, mervärden 

har blivit viktigare och man säljer ett helhetskoncept. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur organisationer inom den ideella sektorn 

hanterar professionalisering och kommersialisering, med avseende på elitishockeyn i Sverige. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte har en flerfallstudie genomförts med hjälp av sex 

elitishockeyklubbar i Sverige. Urvalet bestod av klubbar från de två högsta ishockeyserierna 

och klubbarna representerar både större städer och mindre orter. 

 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att samtliga elitishockeyklubbar är högst 

företagsliknande och att bolagiseringar kan ses som en del av professionaliseringen. 

Klubbarna har många beroendeförhållanden och anser att de går mot en fortsatt 

kommersialisering där fokus på idrott som underhållning ökar. 

 

Nyckelord: Professionalisering, kommersialisering, ideell sektor, elitishockey, underhållning, 

upplevelser, marknadisering 



 

Abstract 
Title: Professionalization and commersialization  - Case studies of hockey teams in Sweden 

 

Author: Maja Kapraali 

 

Program: Master’s Program in Business Administration 
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Supervisors: Besrat Tesfaye and Yohanan Stryjan 

 

Examiner: Erik Borg 

 

Background: Sports and exercise are one of the most popular hobbies in Sweden. The 

Swedish sports movement stem from the non profit sector and there has been a increase in 

professionalization and commercialization mainly within the elite sports. Sports is more than 

just a game today, added value has become more important and one sells a total concept. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is is to highlight how organizations in the non profit 

sector manages professionalization and commercialization, with respect to elite hockey in 

Sweden. 

 

Method: To answer the purpose of the study case studies have been conducted using six elite 

hockey teams in Sweden. The sample consisted of teams from the two top hockey leagues and 

teams representing both large cities and smaller towns. 

 

Results and conclusions: The result shows that all elite hockey teams are highly business-like 

and turning in to a corporation can be seen as a part of professionalizaton. Clubs have many 

interdependencies and see a continued development towards increades commercializaion with 

a focus on sport as entertainment. 

 

Keywords: Professionalization, commercialization, non profit sector, elite hockey, 

entertainment, experiences, marketization 
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Begreppsdefinition 
För att läsarna ska få en klar uppfattning och förståelse för de begrepp som genomgående 

nämns i uppsatsen har en lista med relevanta begreppsdefinitioner sammanställts. 

Definitionerna är härledda från tidigare litteratur och visar begreppens tillämpning i denna 

uppsats.  

 

Amatörreglerna – Präglade idrottsrörelsen och gav de nordiska ländernas idrottsrörelser sin

 karaktär och identitet under 1900-talets första del. Gemensamma regler och

 bestämmelser för idrotten, exempelvis rörande ersättningar. Avskaffades av

 Riksidrottsförbundet 1967. (Peterson 2005) 

HockeyAllsvenskan – Det näst högsta seriesystemet i ishockey för herrar i Sverige som består

 av 14 lag. 

Idrottsaktiebolag – Aktiebolagsformen för idrottsorganisationer. Den upplåtande föreningen

 måste inneha röstmajoritet i det nya bolaget, vilket innebär minst 51 % av de

 totala rösterna. 

Kommersialisering – Att göra något ”till föremål för vinstgivande affärsverksamhet” och att

 detta något anordnas för att ge vinst (Peterson 2005:4). Kan även förklaras som

 resultatet av en organisations förmåga till anpassning vid osäkerheter rörande

 tillgänglighet av resurser (Enjolras 2002). 

Marknadisering (av den ideella sektorn) – Ideella organisationers anammande av marknadens

 tillvägagångssätt och värderingar (Salamon 1997). 

Professionalisering – Uppbyggnad av en rationell organisation med avlönat arbete och

 yrkesroller, vilket kräver ekonomiska resurser. Professionalisering av ideella

 organisationer kan liknas vid att bli mer företagsliknande och anamma

 företagsliknande arbetssätt.  (Hwang & Powell 2009; Peterson 2005) 

Riksidrottsförbundet – Huvudorganisationen för svensk idrott som består av ca 20 000

 föreningar. Organisationen arbetar med det strategiska arbetet för idrotten i

 Sverige och tar fram riktlinjer och rekommendationer. 

Svenska hockeyligan – Det högsta seriesystemet i ishockey för herrar i Sverige som består av

 12 lag. Serien har inför kommande säsong, 15/16 utökats till att omfatta 14 lag. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Idrotten i Sverige 

Idrott och motion är ett av de största fritidsintressena i Sverige och idrotten engagerar en stor 

del av Sveriges befolkning, antingen som utövare och/eller åskådare. Idrotten står för en 

viktig del i det svenska samhället och verkar som en viktig uppfostringsmiljö för barn och 

ungdomar. Totalt ägnar sig 21,4 procent av män och kvinnor åt organiserad träning och 

tävling och drygt tre miljoner svenskar är medlem i minst en idrottsförening, varav två 

miljoner anser sig vara aktiva medlemmar. (Riksidrottsförbundet 2011) I varje kommun finns 

det i snitt 65 idrottsföreningar och cirka 75 procent av dessa erhåller föreningsbidrag. Det 

sammanlagda stödet till idrotten från kommunerna uppgår till 18,8 miljoner kronor totalt i 

genomsnitt. Stödet rör sig i första hand om föreningsbidrag (kontant stöd) men nio kommuner 

av tio ger även stöd för drift av idrottsanläggningar. (Riksidrottsförbundet 2014a) 

 

Riksidrottsförbundet (RF) är huvudorganisationen för svensk idrott och det finns runt 20 000 

föreningar i landet fördelat över fler än 250 idrotter. Föreningarna är samlade i 

specialidrottsförbund som i sin tur är medlemmar i RF, exempel på specialidrottsförbund är 

Ishockeyförbundet och Fotbollsförbundet (Riksidrottsförbundet 2014b). Syftet med RF är att 

stödja medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakten med myndigheter, 

politiker och samhället. En viktig uppgift är att leda det strategiska arbetet gällande 

finansiering, organisering och kommunikation. RF arbetar med att ta fram riktlinjer och 

rekommendationer för hur bra idrott ska bedrivas men kan inte bestämma över varken 

föreningars eller förbunds verksamhet. (Riksidrottsförbundet 2014c)  

1.1.2. Utveckling av idrottsrörelsen 
Den svenska idrottsrörelsens ideologiska och juridiska grund bottnar i amatörismen och 

folkrörelsernas ideella verksamhet (Billing et al 1999). När RF avskaffade amatörreglerna 

1967 gavs två nya aktörer större plats i rörelsen, staten och marknaden (Peterson 2005). Sedan 

dess har idrotten genomgått en omvandlingsprocess mot ökad professionalisering och 

kommersialisering vilket främst skett inom elitidrotten (Peterson 2005), där lagsporter anses 

mest kommersialiserade (Enjolras 2002). Kommersialiseringen fördjupades under 1990-talet 

och en viktig milstolpe var när RF 1999 beslutade att tillåta bolagiseringar (Peterson 2005). 
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Samma år genomfördes bidragsreformer vilket verkade till de ideella organisationernas fördel 

där de bland annat fick tillgång till avlönade funktionärer. Professionalisering och 

kommersialisering hör samman men det ena förutsätter inte det andra (Peterson 2005). 

Utökad professionalisering i den ideella sektorn innebär inte bara avlönat arbete, 

heltidstjänster och speciell kompetens utan även integrering av professionella ideal (Hwang & 

Powell 2009). Detta kräver ekonomiska resurser vilket underlättas av kommersialisering och 

bidrag (Peterson 2005). De professionaliserade idrottsklubbarna måste hantera och hitta 

balans mellan tre parter, marknaden, stat/kommun och föreningens medlemmar (Billing et al 

1999).  

 

Idrott på elitnivå handlar idag lika mycket om underhållning och innebär stora möjligheter för 

idrottsklubbarna att öka intäkter, men bidrar också till ökat risktagande. Idrotten avgränsas 

inte enbart till arenan utan återfinns på flertalet ställen (Peterson 2005). Tv-bevakningen 

skapar intäkter och lockar till sig sponsorer (Billing et al 1999). I och med Internets 

utbredning har även konsumtionsmöjligheterna utvecklats (Leiner et al 2009) och supportrar 

behöver inte längre besöka arenan för att se en match. Klubbarna säljer souvenirer med sitt 

klubbemblem, allt från kläder till husgeråd och arenorna är täckta av reklam (Peterson 2005). 

Idag är idrotten mer än bara en match, mervärden har blivit viktigare och man säljer ett 

helhetskoncept (Billing et al 1999). Underhållningsindustrin har under de senaste årtiondena 

omfamnat idrotten vilket bland annat möjliggör nämnda kringförsäljning. Elitidrottare får inte 

bara utrymme i media kopplat till sportsliga prestationer utan även som modeller eller 

reklampelare för varumärken. I takt med att idrott ses mer som ett helhetskoncept blir 

evenemangen i arenorna viktigare och kraven på funktion höjs. 

1.1.3. Associationsformer inom idrotten 
Elitidrotten i Sverige består till största delen av ideella föreningar som inte omfattas av någon 

lagstiftning till skillnad mot ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) och aktiebolag 

(2005:551). Ideella organisationer som tidigare har präglats av voluntarism har i takt med att 

konkurrensen ökat lett till att de börjat anta mer företagsliknande arbetssätt (Alexander & 

Weiner 1998; Dart 2004; Dees & Anderson 2003; Eikenberry & Kluver 2004; Sanders & 

McClellan 2012). Förändringar i arbetssätt är en komplex process och alla ideella 

organisationer skulle inte gynnas av att ändra varken associationsform eller arbetssätt 

(Alexander & Weiner 1998). Inom ideella organisationer har det tidigare funnits en avsaknad 

av tydliga regelverk vilket setts som ett omfattande problem (Gvardjancic & Olsson 1999). 
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Det finns ingen idealisk modell för styrning av ideella organisationer (Bradshaw et al 2007) 

och för att kunna planera och utföra arbete inom en klubb är ett regelverk användbart 

(Gvardjancic & Olsson 1999). Detta särskilt när en klubb växer och har mer pengar i 

omsättning. Vid ekonomiska kriser eller när resurser ska fördelas är det viktigt med en 

effektiv styrning. (Gvardjancic & Olsson 1999) 

 

RF beslutade 1999 att det skulle bli tillåtet för ideella idrottsföreningar att bolagisera sin 

verksamhet och skapa så kallade IdrottsAB:n (Lagrell 2011). Förutsättningen för 

bolagiseringen var att den upplåtande föreningen skulle inneha röstmajoritet i det nya bolaget 

vilket innebär minst 51 % av de totala rösterna (Lagrell 2011). Syftet med att tillåta 

bolagiseringar var att ge idrottsföreningar ökade möjligheter att möta utmaningar som den 

ökande kommersialiseringen och professionaliseringen lett till. RF identifierade just 

kommersialisering och professionalisering som två trender som påverkar idrotten i Sverige 

och initierade ett idéarbete kring framtidens idrottsförening (Riksidrottsförbundet 2015). 

HockeyAllsvenskan AB som bedriver verksamheten för den näst högsta ligan 

HockeyAllsvenskan, menar att det anses mest rationellt och är den bästa lösningen gentemot 

samhälle och marknad att idrottsklubbarna väljer att bolagiseras. Vidare menar de att B2B-

marknaden föredrar att göra affärer med aktiebolag över ideella föreningar på grund av 

organisatoriska och ekonomiska skäl. (HockeyAllsvenskan AB n/a)  

 

Ideella föreningar inom idrotten likställs med privat näringsverksamhet av myndigheter vilket 

har väckt kritik (Fyrberg Yngfalk & Hvenmark 2014; Larsson 2014; Mattsson Weijber et al 

2013). Europeiska kommissionen är emot momsbefrielsen för ideell sektor i Sverige och 

Högsta förvaltningsdomstolen och Skatteverket ställer sig bakom att ideella föreningar som 

bedriver kringverksamhet i större omfattning ska betala moms (Finansdepartementet 2015). 

Lagstiftningen upplevs inte följa samhällsutvecklingen och det efterfrågas en klarhet i vad 

som gäller för elitidrottsföreningar som verkar på en kommersialiserad marknad (Larsson 

2014).  

1.1.4. Ideella organisationer i marknadens famn 
Den ideella sektorn genomgår en professionalisering vilket kräver ekonomiska resurser och 

bygger på en rationell organisation, avlönat arbete och yrkesroller (Hwang & Powell 2009; 

Peterson 2005). Förändringar i relationer mellan ideella organisationer, stat och marknad kan 

tvinga ideella organisationer att bli mer företagsliknande i deras aktiviteter, strukturer och 
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värderingar (Eikenberry & Kluver 2004; Fyrberg Yngfalk & Hvenmark 2014). 

Professionalisering av ideella organisationer kan liknas vid att bli mer företagsliknande och 

anamma arbetssätt typiska bland företag på den privata marknaden. Kommersialisering kan 

ses som att göra något ”till föremål för vinstgivande affärsverksamhet” och att detta något 

anordnas för att ge vinst (Peterson 2005:4). Sett från utbudssidan kan kommersialisering även 

förklaras som resultatet av en organisations förmåga till anpassning vid osäkerheter rörande 

tillgänglighet av resurser och möjligheten att omvandla sin produkt till varor (Enjolras 2002). 

En fördel med kommersialisering är möjligheten till ökade finansiella intäkter, som kan 

användas i olika avseenden där bidrag i vissa fall kan vara öronmärkta (Dees 1998). Ideella 

organisationers anammande av marknadens tillvägagångssätt och värderingar leder till en så 

kallad marknadisering av den ideella sektorn (Salamon 1997). Fördelar med anammandet av 

marknadsmässiga tillvägagångssätt för den ideella sektorn är mer tillförlitliga intäktskällor, 

ökad effektivitet och innovation, möjlighet att bättre möta kundens behov och ökad legitimitet 

(Nonprofit Sector Strategy Group 2001). Rörande kommersialisering av den ursprungligen 

ideella idrottsrörelsen uttalade sig Peterson (2003:60) att ”i kommersiell form förtingligas 

idrotten, den blir en vara, producerad för en marknad”. En fördel med kommersialisering av 

idrott är att den blir tillgänglig för fler och att den på så sätt exempelvis kan uppmana till 

rörelse vilket är bra för folkhälsan. 

1.1.5. Elitishockeyn i Sverige 

En av de mest populära idrotterna i Sverige är ishockey. Ishockey ses som den näst största 

publikidrotten, efter fotboll, och nästan 1.2 miljoner svenskar ser på ishockey som åskådare 

någon gång per år (Riksidrottsförbundet 2011). Det finns 602 ishockeyföreningar i landet och 

2271 lag (Lindgren 2014). Under säsongen 2014/2015 bedrev fem klubbar i SHL sin 

elitverksamhet i ett idrottsAB, en klubb som ekonomisk förening och resterande som ideella 

föreningar. I HockeyAllsvenskan bedrevs tre av 14 klubbar verksamheten i ett idrottsAB, 

resterande som ideella föreningar. Det högsta seriesystemet för herrar är Svenska hockeyligan 

(SHL) med 12 lag och den näst högsta är HockeyAllsvenskan med 14 lag (Lindgren 2014). 

Inför säsongen 2015/2016 kommer SHL att utökas med två lag med hopp om att stärka 

elitishockeyn i Sverige. Kvalsystemet för SHL kommer även det att genomgå förändringar 

och licenskraven kommer att utökas. (Svenska ishockeyförbundet 2014) Licenskraven är krav 

som elitishockeyklubbarna måste uppfylla för att ges möjligheten att medverka i de två högsta 

ligorna (Licensnämnden 2014). Kraven omfattar god organisation, ungdomsverksamhet i 

rimlig omfattning, god arenakapacitet och ekonomisk stabilitet. Med ekonomisk stabilitet 
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menas att klubben inte får ha ett negativt eget kapital under två på varandra efterföljande 

räkenskapsår eller vara på obestånd. Om en klubb inte uppfyller samtliga krav 

tvångsnedflyttas klubben i seriesystemet. (Licensnämnden 2014)  

 

Flertalet elitidrottsklubbar dras med ekonomiska bekymmer och så även inom elitishockeyn 

(Ekot 2013b). Det har blivit allt vanligare att kommunen hjälper elitidrottsklubbar finansiellt 

när klubbarna uppvisat stora ekonomiska problem (Ekot 2013a). Under säsongen 2014/2015 

har flertalet elitishockeyklubbar visat sig ha stora ekonomiska bekymmer (Ek & Junelind 

2015) och det är svårt att säga hur många ”räddningsaktioner” eller uppgörelser som skett 

under åren men det är tydligt att kommunerna har spelat en stor roll för klubbarnas 

överlevnad (Ekot 2013a). Utöver kommuners involvering i vissa klubbar har det även på sina 

håll startats insamlingar för att försöka rädda ekonomin, pengar har lånats från exempelvis 

privata långivare och en klubb ansökte om rekonstruktion.  

1.2. Problemdiskussion 

Enligt Svenska ishockeyförbundet hägrar stora utmaningar för elitishockeyn främst gällande 

den ekonomiska utvecklingen (Svenska ishockeyförbundet 2014). Ideella organisationer har 

hamnat i en situation där de ska förespråka civilsamhället och medlemmarnas vilja men 

samtidigt verka för sitt egenintresse och den egna verksamheten (Salamon 1999). 

Elitishockeyn i Sverige består i dagsläget av 26 klubbar där majoriteten bedriver 

elitverksamhet i ideella föreningar och idrottsAB:n De omfattas alla av elitlicensen och utför 

samma aktiviteter med varierande sportsligt och ekonomiskt resultat. Det finns en tendens att 

man förväntar sig olika saker från olika typer av organisationer och att en viss typ av 

organisation används för att nå särskilda mål (Eikenberry & Kluver 2004; Fyrberg Yngfalk & 

Hvenmark 2014). I fallet med elitishockeyn är det rimligt att anta att man inte förväntar sig 

olika resultat beroende på associationsform. Peterson (2005) menar att professionalisering och 

kommersialisering hör samman men att det ena inte förutsätter det andra. Just i fallet 

elitishockey skulle professionaliseringen också kunna ses som en del i kommersialiseringen 

av branschen. Den ökade kommersialiseringen kan ha bidragit till en ökad professionalisering 

av elitishockeyklubbarna. Utvecklingen av idrotten har lett till att sporten produceras och 

konsumeras på andra sätt och idag ses sporten i första hand som underhållning (Billing et al 

1999). Redan 2001 uttalande sig dåvarande ordföranden för Svenska Ishockeyförbundet 

Rickard Fagerlund om att ”ishockeyn är en del av upplevelseindustrin. Det är viktigt att vi 

hela tiden förbättrar vår produkt, så vi kan ta bättre betalt” (Lundberg 2009:21). Inom idrotten 



 

 7 

i Sverige råder det delvis delade meningar gällande definitionen av kommersialisering och 

bedriva kommersiell verksamhet. Peterson (2005:4) menar att kommersialisering handlar om 

att göra något ”till föremål för vinstgivande affärsverksamhet” och menar vidare att 

kommersiell idrott anordnas primärt för att ge vinst och sekundärt för utövare och åskådare. 

Föreningen svensk elitfotboll hävdar snarare att då det inte finns någon idrottsklubb i Sverige 

som fungerar som ett vinstdrivande bolag så är det ingen idrottsklubb som bedriver 

kommersiell verksamhet, eftersom inga ägarvinster betalas ut (Larsson 2014). De ekonomiska 

bekymmer som drabbat vissa elitishockeyklubbar skulle kunna ses som ett symptom på 

hanteringen av kommersialiseringen av sin bransch. Vissa idrottsklubbar väljer att starta 

dotterbolag för att hantera delar av sin verksamhet, exempelvis souvenirförsäljning, arenadrift 

eller restauranger (HV71 2014; Luleå Hockeyförening 2014; Örebro Hockey Klubb 2014). 

Detta är något som Eikenberry och Kluver (2004) sett att ideella organisationer i vissa fall 

gör. Ett sätt som kraftigt kommersialiserar en organisation är just utvecklingen av 

underordnade stöd-aktiviteter (Enjolras 2002) och en stor del av kommersiella tillgångar inom 

ideella organisationer kommer från underordnade aktiviteter som indirekt är relaterad till 

sporten (Enjolras 2002; Weisbrod 1998). Inom sporten är frågan om kommersialisering 

problematisk på grund av en konflikt mellan praxis inom sporten och marknaden (Enjolras 

2002). Ideella organisationer bör försöka hitta en balans mellan sina ideella ideal och 

marknaden, som kan inbringa intäkter och leda till överlevnad. Fördelarna med 

kommersialisering av elitidrotten är dock många och ett exempel är tv-avtal som bidrar till att 

sport blir ett forum som företag vill synas genom vilket leder till mer pengar i sporten (Green 

n/a). En annan fördel handlar om att det ofta är mycket känslor kopplade till sport och att 

supportrar följer sitt lag och kan tänkas lägga mycket pengar på deras varor. Det öppnar 

dörrar för samarbeten mellan klubbar och företag som vill synas med sitt varumärke 

tillsammans med klubben. (Green n/a) Svenska ishockeyförbundet (2014) menar är hela 

idrottsrörelsen är inne i en förändrings- och utvecklingsfas vilket leder till nya utmaningar och 

möjligheter, främst gällande spänningen mellan kommersialisering och ideella rörelser. 

Marknadens intåg i den ideella sektorn skapar spänningar där konsekvensen blir en 

efterfrågan på balans.  

 

Lundberg (2009:22) menar att underhållningsidrott avser ”masskommunikativt burna 

idrottskulturer där ekonomiska aspekter är väl så styrande eller mer styrande än andra 

aspekter” och grundar sin definition i argumentet att det som skiljer traditionell elitidrott och 

underhållningsidrott är de ekonomiska aspekterna som bestämmer idrottskulturens utveckling. 
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Hellström (2004:308) menar snarare att underhållningsidrott refererar till evenemang med 

”uppvisningar och tävlingar av jippokaraktär” med ”Disney on Ice” som exempel. Skillnaden 

i dessa två definitioner visar att det begreppet underhållningsidrott inte är vedertaget. Tanken 

om idrott som underhållning är att ta steg bort från det som grundande den svenska 

idrottsrörelsen, ideella ideal och amatörism. Elitishockey kan ses som en del av 

upplevelseekonomin där företag bakar in sin traditionella produkt (exempelvis en 

ishockeymatch) i upplevelser för att sälja bättre. Det är efterfrågan på upplevelser och företag 

behöver uppgradera sina erbjudanden från varor och produkter till upplevelser (Pine & 

Gilmore 1998). Resan från folkrörelser och ideell verksamhet till underhållning och 

upplevelser har gått fort för elitidrotten i Sverige. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur organisationer inom den ideella sektorn hanterar 

professionalisering och kommersialisering. 

1.4. Frågeställningar 

För att besvara syftet har följande frågeställning formulerats. 

• Hur hanterar elitishockeyklubbar i Sverige professionalisering och kommersialisering? 

• Hur kan elitishockeyklubbar arbeta med idrott som underhållning? 

1.5. Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att endast fokusera på de elitishockeyklubbar i Sverige 

som omfattades av elitlicensen, det vill säga klubbar i SHL och HockeyAllsvenskan, under 

säsongen 2014/2015. Ytterligare avgränsning har skett till att studera sex utvalda 

elitishockeyklubbar; Mora IK, Linköping HC, AIK Hockey, Djurgården Hockey, VIK 

Västerås HK och Malmö Redhawks.  

1.6. Disposition 

I det inledande kapitlet har en inblick i idrotten i Sverige getts med fokus på 

professionalisering, kommersialisering och elitishockey. Vidare har studiens syfte och 

tillhörande frågeställningar har presenterats. I metodkapitlet beskrivs studiens genomförande 

och redogör för valda strategier, datainsamling, bearbetning och avslutas med en reflektion 

över tillvägagångssätt. Sedan följer ett teorikapitel som inleds med en diskussion kring ideella 

organisationer och företagsliknande arbetssätt som sedan fortsätter till en redogörelse över 
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Resource Dependence Theory och Experience Economy. Nästföljande kapitel presenter de 

valda fallen för studien där elitishockeyklubbarnas bakgrund, struktur samt ägarförhållanden 

lyfts fram. Vidare följer ett kapitel som presenterar resultatet från intervjuerna och är uppdelat 

efter teman. De tre teman som agerar som huvudindelningar berör professionalisering, 

elitishockeyklubbarna och deras olika samarbeten och kommersialisering med fokus på 

underhållning. I kapitel 8 analyseras företagsstrukturer bland fallföretagen och fokuserar på 

interna strukturer. Kapitel 9 handlar om fallföretagens arbetssätt och miljö medan kapitel 10 

fokuserar på förmågan att skapa underhållning och jobba med kommersialisering gentemot 

kunder och besökare. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsats med förslag till vidare 

forskning.  
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2. Metod 

2.1. Metodval 
I denna studie av elitishockey användes fallstudier som forskningsdesign. Fallstudier är 

relevant att använda när man vill förklara nuvarande omständigheter med frågor som hur och 

varför (Yin 2009). Vidare är även fallstudier användbara vid studier som kräver omfattande 

beskrivningar av specifika fenomen. Denna forskningsdesign kan med fördel användas för att 

samla in mycket och detaljerade data, detta då fallstudier kan innefatta både kvalitativ och 

kvantitativ data (Johannessen & Tufte 2003; Yin 2009). Att genomföra fallstudier av 

elitishockeyklubbar på mikronivå var relevant då målet var att förklara, illustrera och få en 

djupare förståelse för hur elitishockeyklubbarna förhåller sig till omvärlden. Anledningen till 

att elitishockey valdes som undersökningsområde är att sporten är mindre utforskad i Sverige, 

samt att flertalet elitishockeyklubbar har figurerat i dagspressen på grund av sin dåliga 

ekonomi (Ek & Junelind 2015; Ekot 2013a; Ekot 2013b). Detta bidrog till intresset för att 

studera klubbarna och den kontext de befinner sig i. I fallstudierna undersöktes flertalet 

variabler för att besvara studiens syfte, exempelvis hur elitishockeyklubbarna ser på 

bolagisering, vad de ser för möjligheter och risker med kommersialisering av branschen, hur 

de förhåller sig till omvärlden med fokus på hur de samarbetar med medlemmar, kommun och 

marknad samt klubbarnas tankar kring framtiden. Studien avgränsades till att omfatta 

elitishockeyklubbar under säsongen 2014/2015 men det undersökta tidsperspektivet innefattar 

hela klubbarnas verksamhetsår. Syftet med studien har inte varit att skapa generaliserbara 

resultat utan fördjupa kunskapen om elitishockeyklubbars situation. 

2.2. Datainsamling 
Vid fallstudier är det fördelaktigt att använda olika typer av källor där källorna kan ses som 

komplement till varandra (Yin 2009). De för denna studie använda källor kan delas in i två 

kategorier, intervjuer och dokumentation, vilka även kan ses som primär- respektive 

sekundärdata. I kategorin dokumentation ingår bland annat vetenskapliga artiklar, rapporter, 

mailkorrespondens, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, styrkort, presentationer, 

radioklipp och artiklar i dagspressen vilka samtliga har använts som sekundärkällor i olika 

avseenden. Fördelar med att använda dokumentation är att informationen är exakt och att den 

inte skapats för studien. Nackdelarna rör främst tillgänglighet och att informationen kan vara 

vinklad på grund av en opartisk författare eller att texten skrevs i ett annat syfte. 

Vetenskapliga artiklar söktes genom databaser så som SöderScholar, GoogleScholar och 

Libris och hittades med hjälp av nyckelord som; nonprofit, nonprofit organizations, 
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professionalization, commercialization, organizational tension, experience economy och sport 

management. Samtliga tre rapporter har skrivits på uppdrag av Riksidrottsförbundet och 

behandlar svenskarnas idrottsvanor, kommuners bidrag till idrott och hur civilsamhället 

påverkas när staten gör som marknaden. Årsredovisningar och verksamhetsberättelser har 

inhämtats från elitishockeyklubbarnas hemsidor i den mån det var möjligt, i andra fall har 

dokumentationen laddats ner från Bolagsverket. I två fall har årsredovisningar skickats direkt 

från respondenten.  

 

En av de viktigaste källorna för fallstudier är intervjuer och intervjuerna bör ses som ”guidade 

konversationer” snarare än strukturerade av frågor (Yin 2009:106). Inför samtliga fem 

intervjuer informerades respondenterna om studiens syfte och tillfrågades om inspelning samt 

anonymitet. Två intervjuguider utformades där frågorna varierande något beroende på 

klubbens associationsform (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att underlätta bearbetningen av materialet. Tre av intervjuerna 

genomfördes på respondentens arbetsplats och två via telefon. Detta kompletterades med 

mailkontakt med en respondent, som föredrog att besvara frågorna skriftligt. Intervjuerna 

varade i genomsnitt 45 minuter. Intervjuerna genomfördes som så kallade ”fokus intervjuer” 

där intervjun liknade en konversation med en intervjuguide som bas (Yin 2009:107). Detta 

tillvägagångssätt ledde till att respondenterna fick möjlighet att utveckla sina resonemang och 

att följdfrågor väcktes. Yin (2009) framhåller att det är viktigt att vara medveten om att 

informationen från intervjuer är partisk då respondenterna endast bidrar med sin syn. 

Respondenterna tillhörde alla olika ishockeyklubbar som alla omfattas av elitlicensen där två 

respondenter representerar klubbar i SHL och de övriga fyra HockeyAllsvenskan. Klubbarna 

finns utspridda över hela landet, från Mora i norr till Malmö i söder. Triangulering av källor 

för datainsamling är användbart för att stärka en fallstudie (Eisenhardt 1989; Yin 2009). Då 

både varierande former av dokumentation och intervjuer använts för att besvara denna studies 

syfte stärks resultatet och validiteten.   

2.2.1. Urval 
Studien avgränsades till att omfatta de elitishockeyklubbar som tillhörde SHL och 

HockeyAllsvenskan under säsongen 2014/2015. Till den totala populationen räknades då 26 

elitishockeyklubbar i Sverige, utslaget på 12 lag i SHL och 14 lag i HockeyAllsvenskan. Av 

dessa valdes två lag från SHL och fyra lag från HockeyAllsvenskan ut för att medverka i 

studien. Avgränsningen gjordes att endast studera den verksamhet där elitlicensen är förlagd. I 
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urvalet togs det därför hänsyn till klubbarnas associationsform och ett liknade antal ideella 

föreningar och idrottsAB:n valdes ut. Trots att studiens syfte ämnar belysa organisationer 

inom den ideella sektorn och dess hantering av bland annat professionalisering inkluderas 

idrottsAB:n då bolagisering kan ses som en del av professionalisering. I ett första skede 

kontaktades 14 klubbar, jämt fördelade mellan SHL och HockeyAllsvenskan, via mail med en 

förfrågan om medverkan i studien. De klubbar där ett fysiskt möte var möjligt att genomföra 

kontaktades via telefon. Klubbarna representerar orter i en stor del av landet men tre klubbar 

tillhör storstadsregionerna Stockholm och Malmö. Det skedde ett subjektivt urval av 

respondenterna på klubbarna då det var möjligt att anta att de med en högre uppsatt position 

inom klubbarna var mest insatt i frågor aktuella för studien. Tre av respondenterna innehar 

befattningen VD och tre titulerar sig klubbdirektör/klubbchef (se Bilaga 3 för en fullständig 

förteckning av respondenter). Personliga intervjuer genomfördes vid möjlighet, annars 

genomfördes telefonintervjuer alternativt att respondenterna fick besvara frågor skriftligt. Vid 

mailkorrespondens användes något färre frågor vilket fungerade bra då respondenten fick 

möjlighet att ge uttömmande svar.  

 

 
Figur 1. Urval av klubbar 

2.3. Operationalisering 
För att omsätta begrepp från teori till praktik har teoretiska begrepp och vald teori 

operationaliserats innan intervjuerna genomfördes. Detta för att göra begreppen användbara i 

studien samt mätbara. Varje intervju inleddes med frågor rörande respondenten och dess 

yrkesroll och tidigare erfarenhet. Därefter följde frågor beträffande klubbens mål och 

värderingar. För att operationalisera begreppet professionalisering ställdes frågor om 

bolagisering vilket öppnade för diskussion kring för-och nackdelar med detta samt hur den 

ideella sektorn utvecklats. Vid intervjuer med ideella föreningar fick respondenten berätta hur 

det kommer sig att de inte valt att bolagisera och vid intervjuer med idrottsAB:n fick 

respondenten berätta om anledningen till bolagiseringen. I vissa fall under intervjuer med 

idrottsAB:n framkom det att respondenten inte arbetade på klubben under bolagiseringen eller 
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inte arbetade direkt med ärendet vilket försvårade att få ett utförligt svar. Klubbens arbetssätt 

och ägarstruktur redogjordes även för som en del i att operationalisera professionalisering. 

Begreppet kommersialisering operationaliserades på så sätt att frågorna inleddes med 

påståendet att idrott kan ses som mer än bara en match och mer som underhållning. 

Respondenten fick ta ställning till påståendet varav en diskussion kring detta följde. Under 

samtliga intervjuer fortsatte diskussionen in på kommersialisering och respondenten fick 

utveckla sina svar gällande kommersialisering och dess betydelse för klubben. Då åsikterna 

gällande definitionen av kommersialisering går isär ställdes ej frågan, dock är det i viss mån 

möjligt att tyda respondenternas uppfattning genom deras övriga svar. Intervjuerna avslutades 

med frågor rörande framtiden för klubben och elitishockeyn i Sverige där fokus låg på främst 

kommersialisering.  

 

Efter de inledande frågorna om klubben och respondentens åsikter om professionalisering och 

kommersialisering ställdes frågor kopplade till teori. För att göra vald teori användbar fick 

respondenten svara på frågor beträffande hur de samarbetar med omvärlden, främst 

medlemmar, kommun och marknad. Detta då teorin handlar om hur man för att kunna förstå 

en organisations beteende behöver titta på kontexten som organisationen befinner sig i. 

Vidare fick respondenten berätta om eventuella förväntningar från och på respektive part. 

Syftet med dessa frågor var att måla upp en bild av klubbens omvärld och den miljö de 

befinner sig i. Relationerna med de olika parterna redogjordes för och respondenten fick bland 

annat berätta om hur deras samarbete med kommunen såg ut. Det blev tidigt under 

datainsamlingen tydligt att det var stora skillnader i samarbete med kommun kopplat till 

associationsform och ort vilket ledde till diskussion kring skillnader i samarbete. Under 

diskussionen kring omvärlden vidrördes även ämnen så som osäkerhet och risk. Detta 

uppmanades respondenten att utveckla sitt resonemang kring då den för studien valda teorin 

hjälper till att förklara hur organisationer strävar efter att minska beroendeförhållanden och 

osäkerheter i den miljö de är verksamma i. 

2.4. Bearbetning av data 
Ett bra sätt att starta en analys av data är att lära känna och leka runt med den genom att leta 

efter mönster, insikter eller koncept som kan tänkas vara användbara (Yin 2009). Ytterligare 

ett sätt är att skriva noteringar om data angående vad som observeras. När transkriberingarna 

av intervjuerna för denna uppsats var klara lästes materialet igenom flertalet gånger. Sedan 

söktes mönster i form av likheter och skillnader mellan respondenternas svar, noteringar togs 
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av observationer och tillslut formades genomgående teman som samtliga respondenter 

berörde. Yin (2009) beskriver hur det finns olika strategier för analys av data men att de går 

att kombinera. En strategi handlar om att förutsättningslöst gå igenom data för att tillslut 

upptäcka koncept och kopplingar. Detta påminner om tillvägagångssättet för denna studie, 

dock fanns intervjuguiden och dess frågor med i bakhuvudet och påverkade de insikter som 

datan gav. Resultatet av detta blev att den mesta datan kodades enligt de kategorier som 

intervjuguiden var uppdelad efter. I sin tur ledde detta i sin tur till att analysen underlättades. 

 

Utöver den primärdata som används har all dokumentation i form av rapporter, 

mailkorrespondens, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, styrkort, presentationer, 

radioklipp och artiklar i dagspressen bearbetats. Dessa data har i första hand används för att 

måla upp en bild och bakgrund för elitishockeyklubbarnas situation och problematik. Genom 

triangulering av data har studien stärkts, både i avseende resultat och validitet. 

2.5. Källkritik 
För att bedöma och värdera källors tillförlitlighet är Thuréns källkritiska principer ett 

användbart verktyg. Thurén (2013) lyfter fram tidssamband, oberoende, äkthet och 

tendensfrihet som viktiga instrument. Tidssamband syftar till att ju mer tid som gått mellan en 

händelse och återberättandet av samma händelse, desto större risk är det att återberättandet 

inte blir korrekt. Det blir således viktigt att ta hänsyn till att människor lätt kan glömma och 

missta sig vilket exempelvis kan påverka svaren från en respondent vid en intervju. 

Majoriteten av frågorna i denna studies intervjuguide rör aktuella händelser och har således 

inte krävt någon omfattande tillbakablick från respondenternas sida. Undantaget är frågan om 

bolagisering vilket krävde en tillbakablick för de tre respondenter som tillhör bolagiserade 

klubbar. I dessa tre fall upplevdes det som att respondenterna hade insikter i hur 

resonemanget gick kring bolagiseringen och kunde således besvara frågan. Oberoende 

refererar till om det som berättas har gått i flera led. Om en berättelse återberättats minskar 

trovärdigheten. Detta har lett till en strävan efter att använda huvudsakligen primära källor i 

denna studie, i form av att i stort basera studien på intervjuer. Äkthet handlar om huruvida 

källan som används verkligen är äkta och vad den utger sig för att vara. Ett sätt att kontrollera 

detta är genom använda vetenskapliga artiklar som blivit granskade innan publicering. 

Rörande intervjuer kan äktheten styrkas genom att fler respondenter från samma fall 

intervjuas. I denna studie har sex intervjuer genomförts med respondenter från sex olika 

klubbar. Resultatet från dessa har sedan styrkts med hjälp av triangulering där olika former av 
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dokumentation använts. Tendensfrihet är det fjärde och sista principen som Thurén nämner 

och syftar till om källan som används är tillförlitlig eller inte. Det är högst troligt att 

respondenterna i denna studie varit subjektiva i sina värderingar och åsikter och eventuellt 

försökt få fram en vinklad bild av sina elitishockeyklubbar. Som forskare är det viktigt att 

försöka behålla en objektivitet, i den mån det är möjligt, och se till helheten. Samtliga 

respondenter har gett liknande svar vilket kan tyda på att källorna är tillförlitliga. En fördel 

med intervjuer vid ett fysiskt möte är möjligheten att se respondentens reaktioner och 

kroppsspråk vilket faller bort vid telefonintervjuer. Samma intervjuguide användes vid 

intervjuerna både via telefon och fysiska möten, och svaren upplevdes inte skilja sig nämnvärt 

åt. 

2.6. Metodens räckvidd och begränsningar 
Ett sätt att stärka validiteten på en studie av ett fenomen är genom triangulering (Yin 2009). 

Genom användandet av olika typer av källor görs fenomenet mätbart på flertalet sätt. För att 

öka reliabiliteten på studien upprättades en databas där all data för studien samlades. Genom 

att skapa en databas ges läsaren möjlighet att ta del av data som ligger till grund för studiens 

resultat (Yin 2009). I denna studies databas finns källor från både kategorin dokumentation 

och även intervjuer. Dokumentation som finns att tillgå är nedladdade vetenskapliga artiklar, 

rapporter från Riksidrottsförbundet, mailkorrespondens med respondenter, årsredovisningar 

och verksamhetsberättelser för klubbarna, anteckningar och ett styrkort tillhörande en av 

klubbarna. I databasen finns även inspelningarna samt transkriberingarna från de genomförda 

intervjuerna. Ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten och validiteten är att upprätthålla en 

beviskedja (Yin 2009). På så sätt kan läsaren följa en slutsats genom hela uppsatsarbetet och 

därigenom ge tyngd till slutsatsen. 

 

För fallstudier är det inte möjligt att göra statistiska generaliseringar, som kan ses som det 

vanligare sättet att generalisera (Yin 2009). Detta då fallen inte är ”sampling units” och är för 

få för att kunna ses representera en större population. Analytisk generalisering kan istället ses 

som möjligheten att belysa vissa teoretiska koncept eller principer.  

 

Då studiens mål var att förklara, illustrera och få en djupare förståelse för 

elitishockeyklubbarnas förhållningssätt till professionalisering och kommersialisering har 

fallstudier varit användbart. Studien har gynnats av användandet av olika typer av källor och 

det är möjligt att ett annat tillvägagångssätt rörande insamlingen av data hade gett variationer 
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i resultatet. En begränsning med studien kan kopplas till antalet medverkande 

elitishockeyklubbar. Det är fullt möjligt att resultatet hade blivit ett annat om samtliga klubbar 

i både SHL och HockeyAllsvenskan medverkat. Troligen hade resultatet gett en mer 

nyanserad och tillförlitlig bild av situationen för elitishockeyklubbar i Sverige. Resultatet från 

intervjuerna kan också tänka skiljas åt beroende på exempelvis respondenternas erfarenhet av 

arbetet på elitishockeyklubbar. Variationen ger möjlighet till olika infallsvinklar på 

uppsatsens problemområde men kan samtidigt begränsa kunskaperna kring detsamma. Om 

samma studie skulle upprepas är det möjligt att resultaten till viss del skulle skilja sig. Detta 

då elitishockeyklubbarnas situation kan komma att förändras, exempelvis genom upp-eller 

nedflyttning i ligorna. En sådan förändring skulle innebära ekonomiska förändringar vilket 

möjligtvis skulle påverka svaren under intervjuer. Förändringar i RF:s linjer skulle även 

kunna inverka på resultatet, så väl som övriga politiska förändringar.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Företagsliknande ideella organisationer 
Två framträdande skillnader mellan ideella organisationer och andra associationsformer är 

juridiska och ekonomiska skillnader (Dart 2004). Eikenberry och Kluver (2004) menar dock 

att det är otydliga linjer mellan den ideella sektorn, staten och marknaden. Förändringar bland 

dessa gör att ideella organisationer behöver bli mer företagsliknande i sina handlingar, 

strukturer och filosofier. Alexander och Weiner (1998) menar att det inte är rimligt eller 

önskvärt att en ideell organisation styrs på ett företagsliknande sätt. Å andra sidan är det 

möjligt att stora ideella organisationer redan är mer företagsliknande då ökad storlek ofta 

leder till ökad komplexitet. Bush (1992) hävdar att ideella organisationer kan lära sig mycket 

från vinstdrivande företag men det finns faror i att blint förlita sig på att ideella organisationer 

måste bli mer företagsliknande i alla bemärkelser. En företagsliknande retorik i en ideell 

organisation kan dock ge en ökad känsla av legitimitet (Dart 2004). Andra menar att det är 

nödvändigt för ideella organisationer att vara mer företagsliknande för att framgångsrikt 

kunna leverera lösningar på en konkurrensutsatt marknad (Dees & Anderson 2003). Vidare 

ifrågasätts huruvida ideella organisationers skatteregler kan rättfärdigas då den ideella sektorn 

har blivit mer komplex med andra typer av finansieringar och mer företagsliknande arbetssätt 

(Salamon 1999).  

 

Trots att det finns skillnader i syftet bland ideella och andra typer av organisationer kan de 

använda samma sätt för att nå sina respektive mål (Viader & Espina 2014). Detta motsätter 

sig Dart (2004) som hävdar att det finns en tydlig distinktion mellan ideell och 

företagsliknande aktivitet som ligger i skillnader gällande motivation och mål. På grund av 

det värde som ideella organisationer bär på är det väldigt viktigt att fokusera på målen, som 

dock hotas av samarbeten med vinstdrivande företag, generering av kommersiella intäkter och 

när vinsten överskuggar målen (Eikenberry & Kluver 2004). När ideella organisationer inför 

strategier och värderingar från den privata marknaden kan det skada demokratin i 

organisationen och de traditionella ideella idealen utmanas. Det finns särskilda förväntningar 

på ideella organisationer från samhället vilket bidrar till att organisationen måste tänka på att 

upprätthålla sitt rykte. Ett rykte som skulle kunna äventyras när ideella organisationer ingår 

samarbete med vinstdrivande företag. (Eikenberry & Kluver 2004) Alexander och Weiner 

(1998) anser att det inte är möjligt att kombinera ideellt och vinstdrivande arbete. Detta då en 

modell som betonar värdet av strategiutveckling, risktagande och konkurrenskraftig 
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positionering är oförenligt med den ideella modellen som istället betonar värdet av samhällets 

deltagande, rättssäkerhet och förvaltarskap (Alexander & Weiner 1998). Samtidigt menar 

Enjolras (2002) att kommersialisering inte behöver påverka det ideella idealet.  

3.2. Resource Dependence Theory 
Resource dependence theory (RDT) har blivit en av de mest inflytelserika teorier inom 

organisationsteorin (Hillman et al 2009) och ett ramverk för att förstå relationer mellan 

organisationer och dess miljö (Drees & Heugens 2013). Pfeffer och Salancik (1978:1) menar 

att ”to understand the behavior of an organization you must understand the context of that 

behavior – that is, the ecology of the organization”. En organisations beteende och 

tillvägagångssätt är bäst förstått genom att analysera miljön där organisationen verkar (Reitz 

1979). Teorin bottnar i ett fokus på effekterna av miljön på organisationen och hur 

organisationen svarar på yttre begränsningar. Organisationen ses som en samverkan av 

resurser där det främsta målet är överlevnad i en konkurrensutsatt miljö. (Reitz 1979) 

Organisationer är högst beroende av andra organisationer för tillhandahållandet av resurser 

(Drees & Heugens 2013) och organisationer som är beroende av få men viktiga resurskällor 

blir starkt beroende av just de andra organisationerna för sin överlevnad (Froelich 1999). 

Kontroll över resurser kommer från innehav, tillgång till eller bestämmanderätt över 

användningen av sådana resurser, vilket ger makt och inflytande (Reitz 1979). Ett centralt 

koncept inom RDT är makt (Hillman et al 2009). Organisationer försöker minska andras makt 

över sig själva samtidigt som de ofta försöker öka sin egen makt över andra (Hillman et al 

2009). Organisationer överlever eller når framgång om de kan utnyttja deras beroende av 

andra organisationer eller andra organisationers beroende av dem. (Hofer et al 2012) 

 

Teorin hjälper till att förklara hur organisationer strävar efter att minska beroendeförhållanden 

och osäkerheter i den miljö de är verksamma i, genom olika strategier (Casciaro & Piskorski 

2005; Gaffney et al 2013). De tre nyckelprinciperna för RDT är: (1) betydelsen av 

organisationens förmåga att förvärva och bibehålla resurser (materiella och immateriella) för 

dess överlevnad; (2) att organisationen återfinns inom ett nätverk av organisationer som 

påverkar tillgången till och flödet av nödvändiga resurser; och (3) att organisationer strävar 

efter att minska beroendet av andra organisationer (gällande tillgången till resurser), och 

samtidigt försöker göra andra organisationer mer beroende av dem. (Pfeffer & Salancik 1978) 
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Det finns fem alternativ som Pfeffer och Salancik (1978) föreslår att organisationer kan anta 

för att minimera beroendeförhållanden; (1) fusioner/vertikal integration; (2) joint ventures och 

andra interorganisatoriska relationer; (3) styrelser; (4) politisk handling; och (5) verkställande 

succession. Kritiker menar att RDT är mer en tilltalande metafor än en grund för testbar 

empirisk forskning (Casciaro & Piskorski 2005). Kritik har även riktats mot att teorin anses 

för positiv rörande hur en organisations motivation att hantera beroendeförhållanden inte 

alltid stämmer överens med organisationens förmåga att göra så.  

3.2.1. Resource Dependence Theory och ideella organisationer 
Vanligtvis framställs ideella organisationer som att deras fokus ligger på det ideella idealet, 

deras mål och att de är fria från bekymmer rörande förvärv av resurser (Froelich 1999). Det 

kan då upplevas som besvärande när ideella organisationer ägnar sig åt kringaktiviteter i 

samband med intäktssökande beteende. Frågor kan väckas huruvida organisationerna håller 

kvar vid sina ideella ideal och deras legitimitet. Ändå är detta och har alltid varit ideella 

organisationers verklighet. Ideella organisationer måste förlita sig på en rad aktiviteter och 

resurskällor att stödja deras arbete, bland annat donationer, bidrag från staten och 

kommersiella aktiviteter. (Froelich 1999) Ideella organisationer är öppna för och beroende av 

flödet av resurser utifrån organisationen (Heimovics et al 1993). Så fort miljön där ideella 

organisationer förändras påverkas även potentiella hot och möjligheter, ett regeringsskifte kan 

påverka bidragen från staten och en finanskris kan påverka donationer (Froelich 1999). Ideella 

organisationer tvingas se sig om efter andra resurskällor på grund av den osäkerhet som råder 

i miljön de verkar inom. I överrensstämmelse med RDT modifierar ideella organisationer sitt 

lokus för beroende och utvecklar alternativa resurskällor genom att delta i kommersiell 

aktivitet. (Froelich 1999) 

3.3. The Experience Economy 
För att främja den ekonomiska tillväxten och skapa nya jobb krävs upplevelser, traditionella 

varor och tjänster är numera inte tillräckliga (Pine & Gilmore 2011). Det är genom att skapa 

upplevelser som ökat värde kan skapas för kunden och den främsta möjligheten med 

upplevelseekonomin handlar just om att skapa värde. Ju starkare positivt minne som skapas 

av en upplevelse och ju längre man kommer ihåg det, desto mer värde skapas. Pine och 

Gilmore (2011), grundarna av begreppet upplevelseekonomi, ser begreppet som en långsiktig 

skiftning i ekonomin och likställer det med ”creative destruction”.  
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Författarna har identifierat fyra värdeskapande möjligheter, där den första handlar om varor 

och hur det krävs mer innovativa produktionsmetoder istället för ökad produktion (Pine & 

Gilmore 2011). Fokus bör ligga på vad som efterfrågas och skapandet av varor bör baseras på 

just efterfrågan. Man producerar endast och exakt vad individuella kunder vill ha istället för 

massproduktion av varor. Genom detta tillvägagångssätt blir varorna en tjänst och på sikt kan 

tjänsterna på liknande sätt bli upplevelser. En viktig del i detta är minskandet av ”customer 

sacrifice”, det vill säga kund uppoffring. Detta kan beskrivas som gapet mellan vad kunden 

nöjer sig med och vad den egentligen vill ha. En viktig del i upplevelseekonomin är att 

identifiera dessa uppoffringar och arbeta för att reducera dem. Den andra möjligheten handlar 

om de anställda och hur företag inte bara bör fokusera på vad de anställda gör utan också hur. 

Pine och Gilmore (2011) använder en scen som modell och beskriver hur de anställda som 

kommer i kontakt med besökare är just på denna scen. Det blir därför viktigt hur de agerar 

mot besökare för att engagera dessa. Skådespelare som ska upp på scen förbereder sig och det 

är vad anställa också borde göra. Den tredje möjligheten handlar om hur man tar betalt. 

Författarna argumenterar att oavsett upplevelse så bör det finnas en avgift för besökare och 

företag bör ställa sig frågan vad de skulle göra annorlunda om de tog betalt. Det finns olika 

former av avgifter och hur man kan ta betalt; entréavgifter till evenemang så som 

ishockeymatcher; för deltagande i specifika evenemang eller händelser exempelvis genom att 

spela biljard inne i en spelhall, per period avseende tid, startavgift, för att få tillgång till något 

extra och medlemskap. Genom att tydliggöra dessa kan företag identifiera värden och skapa 

dessa. Den fjärde och sista möjligheten berör företag som arbetar med transformationer och 

förändringar där fokus ligger på företag inom hälsosektorn, finans och utbildning. Ett exempel 

som lyfts fram är universitet i USA och hur avgiften dit bör betalas efter studenten är klar 

med sina studier och fokusera på resultatet från tiden som student istället för att avgiften 

betalas innan. Kritik mot begreppet upplevelseekonomi berör hur begreppet inte betonar 

betydelsen av medskapande i utformningen av upplevelser. Författarna menar dock att de 

medvetet fokuserat på utbudssidan, men menar att de förstår att upplevelser till en viss del 

skapas inom personer på grund av vad som händer runt dem. Alla besökare vill dock inte vara 

medskapare av upplevelser. (Pine & Gilmore 2011) 

 

Upplevelser handlar inte alltid om att underhålla kunder, men att engagera dem (Pine & 

Gilmore 2011). Upplevelser kan engagera på olika sätt, vilket figur 1 visar. Den horisontella 

axeln refererar till delaktighet från kundens sida. Till vänster finns ”passive participation” 

som innebär att kunder inte direkt påverkar eller har inflytande över upplevelsen, detta kan 
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exempelvis vara någon som går på opera och då endast för att lyssna. På motsatt sida finns 

”active participation” och refererar till när kunder personligen påverkar upplevelsen. Ett 

exempel på detta är skidåkare som är med och skapar sin egen upplevelse. Den vertikala axeln 

beskriver kopplingen mellan upplevelsen och kunden. ”Absorption” innebär att kunden tar in 

upplevelsen genom att stå utanför medan ”immersion” innebär att kunden fysiskt är en del av 

upplevelsen och går in i den. Utifrån kopplingen mellan dessa dimensioner kan man sortera in 

upplevelser i fyra stora kategorier. Den första kategorin, ”entertainment”, refererar till 

upplevelser som är underhållning i den mer traditionella bemärkelsen. Hit räknas exempelvis 

tv-program och konserter. Kunden är mer passiv och absorberar det som händer istället för att 

vara aktivt delaktig i upplevelsen. Kategori två, ”educational”, skulle kunna vara en lektion i 

skolan eller i skidbacken där det krävs ett mer aktivt deltagande men kunden är fortfarande 

utanför och absorberar upplevelsen. Den tredje kategorin, ”escapist”, kräver ett aktivt 

deltagande och att kunden är mitt i upplevelsen. Exempel på detta skulle vara att man är med i 

ett skådespel eller spelar i en orkester. Den fjärde och sista kategorin, ”esthetic”, innebär att 

kunden är mitt i upplevelsen men är mindre delaktig vilket skulle kunna exemplifieras av ett 

besök på ett konstgalleri. Kunden befinner sig mitt i galleriet bland alla konstverk men 

betraktar bara. Företag kan arbeta med alla kategorier utifrån sina förutsättningar och försöka 

hitta en balans för att skapa en upplevelse som passar dem. (Pine & Gilmore 2011) 

 

 

 
Figur 2.  Fyra delar av en upplevelse (Pine & Gilmore 1998).  
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För att lyckas designa framgångsrika upplevelser har Pine och Gilmore (1998) identifierat 

fem nyckelprinciper. 1) Skapa ett tydligt och sammanhållet tema för upplevelsen. 2) Fyll 

upplevelsen med positiva intryck som passar med temat. Genom att göra något unikt förstärks 

upplevelsen. 3) Eliminera negativa intryck genom att ta bort det som skadar temat. Det räcker 

inte bara att lägga till positiva intryck, utan man måste se till de små sakerna som gör skillnad. 

4) Fysiska minnen exempelvis i form av souvenirer. Om de första delarna fungerar bra kan 

kunden vilja köpa med en fysisk påminnelse om upplevelsen. 5) Engagera alla sinnen. Ju fler 

sinnen som engageras i en upplevelse, desto bättre. (Pine & Gilmore 1998) 

3.4. Teoretisk sammanfattning 
För att försöka förklara hur elitishockeyklubbar hanterar professionalisering och 

kommersialisering kommer RDT användas för att måla upp en bild av klubbarnas beteende 

och tillvägagångssätt. I analysen kommer fokus ligga på klubbarnas beroendeförhållanden 

och samarbeten med hopp om att se hur klubbarna kan minska den osäkerhet som rådet i den 

miljön de är verksamma i. Diskussionen kring företagsliknande ideella organisationer 

kommer ligga till grund för analysen om associationsformer inom elitishockeyn. För analysen 

rörande kommersialisering och hur klubbarna arbetar och kan arbeta med detta kommer delen 

om The Experience Economy att tillämpas. I första hand kommer figuren om kunders 

delaktighet i upplevelser att användas för att dels analysera hur klubbarna i dagsläget arbetar 

men också för att se vilka möjligheter som finns. Avslutningsvis kommer Pine och Gilmores 

nyckelprinciper för att designa upplevelser appliceras på klubbarna för att diskutera huruvida 

det ens är genomförbart samt utmana rådande läge. 
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4. Fallpresentationer 

4.1. Ideella föreningar 

4.1.1. Mora IK 
Mora IK spelar under säsongen 2014/2015 i HockeyAllsvenskan och kommer även göra så 

under nästföljande säsong. Klubben grundades 1935 och återfinns i Mora kommun. A-laget 

spelar sina hemmamatcher på Fm Mattsson Arena. Elitverksamheten bedrivs i en ideell 

förening som äger dotterbolaget Smidjegrav Arena & Event AB som bedriver uthyrning av 

idrottsanläggningar och lokaler samt restaurang och eventverksamhet. 2013/2014 uppgick 

koncernens nettoomsättning till 38 145 tkr och visade ett negativt resultat. Föreningen 

däremot visade ett positivt resultat och eget kapital. (Mora IK 2014)  

 

Peter Hermodsson, klubbdirektör för den ideella föreningen Mora IK, är ytterst ansvarig för 

resultat, personal och för de målsättningar som klubben tillsammans med styrelsen satt upp. 

Hermodsson ansvarar för ungdomssektionen, juniorsektionen och a-lagsverksamheten och är 

även ansvarig för fastighetsbolaget som till 100 % ägs av Mora IK. För tillfället finns det fem 

anställda på kansliet som sköter hela organisationen på grund av att det rör sig om en liten 

förening med begränsade resurser.1 

4.1.2. VIK Västerås HK 
VIK Västerås HK spelar under säsongen 2014/2015 i HockeyAllsvenskan och kommer även 

göra så under kommande säsong. Klubben bildades 1939 och återfinns i Västerås Stad. 

Elitverksamheten bedrivs i en ideell förening och hemmaarenan är ABB Arena Nord. 

Föreningen har ett helägt dotterbolag, VIK Västerås AB, som fungerar som marknadsbolag. 

2013/2014 uppgick nettoomsättningen till 26 894 tkr och klubben visade ett negativt resultat 

men ett positivt eget kapital. (VIK Västerås HK 2014)  

 

Anders Eklund, klubbchef för den ideella föreningen VIK Västerås HK, beskriver sitt arbete 

som VD-liknande och arbetar mycket organisatoriskt, med personal, ekonomi och sitter med i 

ett restaurangbolag. Eklund fattar inga sportsliga beslut och beskriver att sitt arbete går ut på 

att man ska få så mycket pengar över som möjligt till att satsa på sporten så att den blir så bra 

som möjligt. VIK Västerås HK har en ungdomsverksamhet och en elitverksamhet och tanken 

är att ungdomsverksamheten ska bära sina egna kostnader. Vidare förklarar Eklund att 

                                                 
1 Peter Hermodsson, klubbdirektör Mora IK, intervju den 10 april 2015 
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klubben vill vara en viktig del av samhällsbilden i Västerås och menar att det skett en 

utveckling av arbetet på föreningar. Tidigare var det oavlönad personal och bidragstagare som 

man tänkte jobbade i föreningen men numera betalar man marknadsmässiga löner. Klubbens 

mål är att ha 10 % av omsättningen i eget kapital.2 

4.1.3. Linköping HC 
Linköping HC spelar under säsongen 2014/2015 i SHL och kommer även göra så under 

nästföljande säsong. Klubben återfinns i Linköpings kommun och bildades 1976, 

hemmaarenan är Saab Arena. Elitverksamheten bedrivs i den ideella föreningen som i sin tur 

äger dotterbolaget Linköpings Hockey Club AB som fungerar som ett holdingbolag som i sin 

tur äger dotterbolagen LHC Event AB (restaurang- och försäljningsverksamhet), Ispalatset i 

Linköping AB (drift av sportområdet), Linköping Health Care AB (sjuk- och hälsovård), LHC 

Ord & Bild AB (reklambyråverksamhet) och Stångebroskolan AB (vilande). Säsongen 

2013/2014 uppgick medlemsantalet i föreningen till 2 462 och nettoomsättningen till 78 601 

tkr. Föreningen visade ett negativt resultat men ett positivt eget kapital. (Linköpings HC 

2014) 

 

Anders Mäki, klubbdirektör för den ideella föreningen Linköping HC, är helhetsansvarig för 

koncernen och dess budget och agerar coach för alla verksamhetschefer. Föreningen valde att 

lägga dessa verksamheter i andra bolag då de är normala affärsverksverksamheter. Klubben 

har stort samhällsengagemang genom exempelvis Team 1217-projektet och besök på 

barnsjukhus.3 

4.2. IdrottsAB:n 

4.2.1. AIK Hockey 
AIK Hockey spelar under säsongen 2014/2015 i HockeyAllsvenskan och kommer även göra 

det under kommande säsong. Klubben bildades 1921 och har sitt säte i Solna Stad men 

kommer räknas som tillhörande Stockholm. Elitverksamheten bedrivs i ett idrottsAB och 

hemmaarenan är Hovet. 2013/2014 fanns det ca 750 aktieägare och idrottsAB:t bestod av 

1804 400 aktier, fördelat på 500 000 A-aktier och 1 304 400 B-aktier. Den ideella föreningen, 

AIK Ishockeyförening innehar 46 % av aktierna vilket motsvarar 85 % av rösterna. 

                                                 
2 Anders Eklund, klubbchef VIK Västerås HK, intervju den 23 april 2015 
3 Anders Mäki, klubbdirektör för Linköping HC, mailkonversation 27 mars – 16 april 2015 
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Nettoomsättningen uppgick till 62 503 tkr och klubben visade ett negativt resultat men ett 

positivt eget kapital. (AIK Ishockey AB 2014) 

 

Peter Wilcke, VD för idrottsAB:t AIK Ishockey, ansvarar även för föreningens verksamhet. 

Vid intervjutillfället var Wilcke ny på tjänsten sedan tre månader och klubben befann sig i en 

rekonstruktion, som avslutades den 21 april 2015. Med de ekonomiska förutsättningar som 

rådde var det inte möjligt att bygga en långsiktig plan för klubben på grund av skulder, ett 

negativt eget kapital och siffror som pekade åt fel håll. Ekonomin sanerades och en långsiktig 

affärsplan inrättades.4 

4.2.2. Djurgården Hockey 
Djurgården Hockey spelar under säsongen 2014/2015 i SHL och kommer även göra så under 

kommande säsong. Klubben bildades 1922 och återfinns inom Stockholms Stad. 

Elitverksamheten bedrivs i ett idrottsAB och hemmaarenan är Hovet. Den ideella föreningen, 

Djurgårdens IF Ishockeyförening äger 52,8 % av aktierna i bolaget vilket motsvarar 53,7 % 

av rösterna. Utöver moderföreningen finns ytterligare 99 aktieägare och det finns både A-

aktier och B-aktier där de sistnämnda har 1/10 rösträtt. 2013/2014 uppgick nettoomsättningen 

till 50 227 tkr och klubben uppvisade ett negativt resultat och ett positivt eget kapital.  

(Djurgården Hockey AB 2014) 

 

Jenny Silfverstrand, VD för idrottsAB:t Djurgården Hockey, har ett övergripande ansvar för 

klubben vilket innefattar bland annat den administrativa delen, marknad och kommunikation. 

Sporten ansvarar vice VD och sportchefen för. Tidigare var man fäst vid tanken att klubben 

enbart var ett elitlag men vill idag uppfattas som något mer och som en positiv del i samhället. 

Klubben har ett stort samhällsengagemang och försöker se på sitt arbete ur ett större 

perspektiv.5 

4.2.3. Malmö Redhawks 
Malmö Redhawks spelar under säsongen 2014/2015 i HockeyAllsvenskan och har inför 

nästföljande säsong kvalificerat sig för spel i SHL. Klubben grundades 1972 men viss 

ishockeyverksamhet hade bedrivits tidigare i en sektion inom Malmö FF. Klubben återfinns i 

Malmö Stad och klubbens hemmaarena är Malmö arena. Elitverksamheten bedrivs i ett 

idrottsAB och den ideella föreningen Malmö Ishockeyförening äger 51 % av rösterna. Den 
                                                 
4 Peter Wilcke, VD AIK Ishockey, intervju 21 april 2015 
5 Jenny Silfverstrand, VD Djurgården Hockey, intervju 24 april 2015 



 

 26 

ideella föreningen äger samtliga A-aktier och Malmö Redhawks Holding AB äger samtliga B-

aktier och därigenom 49 % av rösterna. För 2013/2014 visar klubben en nettoomsättning på 

44 753 tkr och ett positivt resultat och eget kapital. (Malmö Redhawks Ishockey AB 2014) 

 

Patrick Sylvegård, VD och sportchef för idrottsAB:t Malmö Redhawks, är slutgiltigt ansvarig 

för den sportsliga och den dagliga verksamheten i klubben. Elitverksamheten bolagiserades på 

grund av en rekonstruktion, för att överleva och få in kapital. Sylvegård poängterar att det är 

svårt att separera de sportsliga målen från övriga mål i verksamheten. Sporten avgör hur 

ekonomin kommer att må. Klubbens mål är att ha en sund ekonomi, en verksamhet som klarar 

sig på egna ben utan att vara beroende av aktieägare och tillskott utifrån.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
6 Patrick Sylvegård, VD och sportchef Malmö Redhawks, intervju 20 april 2015 
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5. Professionalisering av elitishockeyklubbar 

5.1. Potentiella utmaningar 
Hermodsson7 (Mora IK), Eklund8 (VIK Västerås HK), Silfverstrand9 (Djurgården hockey), 

Sylvegård 10  (Malmö Redhawks) och Wilcke 11  (AIK Ishockey) framhäver samtliga 

utmaningen i budgetera. Hermodsson (Mora IK) lyfter fram att vid tidpunkten för budgetering 

är intäkterna inför kommande säsong inte fastställda. Intäkter kommer bland annat genom 

sponsring och samarbeten och risken med det är att företagens situation kan ha förändrats. 

Potentiella och tidigare sponsorer eller samarbetspartners kan ha gått i konkurs, fått ändrade 

ägarförhållanden eller fått ändrade policydokument vilket kan påverka deras förmåga till 

sponsring och samarbeten. Även kommande reklamintäkter kan vara svåra att beräkna. 

 

…så ska jag bygga en kostnadskostym, innan jag vet vad jag har för intäkter. Och det här är 

det svåraste av allt i mitt jobb – Peter Hermodsson, Mora IK 

 

Eklund (VIK Västerås HK) framhäver också hur klubbar måste gissa på intäkterna och när 

budgeten är satt är det svårt att ångra sig, något som även Silfverstrand (Djurgården hockey) 

poängterar. Eklund (VIK Västerås HK )och Wilcke (AIK Ishockey) menar att problemet med 

sport generellt är överskattandet av intäkter och underskattandet kostnader. Wilcke (AIK 

Ishockey) menar att intäkter är svåra att driva in på den nivån som klubbar egentligen behöver 

för att täcka sina kostnader och det är där klubbar kan gå bort sig. Klubbar måste jobba med 

fler intäktsben, detta då det inte räcker med biljettförsäljning och sponsring. Klubbar måste 

bygga upp fler intäktsströmmar. Silfverstrand (Djurgården hockey) framhävde att det är svårt 

att vara konkurrenskraftig på isen och budgetera helt riskfritt då intäktsströmmarna inte går att 

förutsäga fullt ut vad det gäller publik och företagsförsäljning. Historiskt har klubben lagt ner 

mycket kraft och energi på att det ska bli bra för sporten att resten av organisationen glöms 

bort. Vid budgetering är det viktigt att vara medveten om vart riskerna ligger för att på så sätt 

kunna budgetera för oförutsedda händelser. Eklund (VIK Västerås HK) menar att klubbarnas 

arbete präglas av högt risktagande där det sunda förnuftet ibland kan falla och klubbarna blir 

beredda att ”gambla” då man exempelvis vill ha specifika spelare och vinna serien. 

                                                 
7 Peter Hermodsson, klubbdirektör Mora IK, intervju den 10 april 2015 
8 Anders Eklund, klubbchef VIK Västerås HK, telefonintervju den 23 april 2015 
9 Jenny Silfverstrand, VD Djurgården hockey, intervju den 24 april 2015 
10 Patrick Sylvegård, VD och sportchef Malmö Redhawks, telefonintervju den 20 april 2015 
11 Peter Wilcke, VD AIK Ishockey, intervju den 21 april 2015 
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Både Silfverstrand (Djurgården hockey) och Eklund (VIK Västerås HK) nämner begreppet 

hybrid rörande sina organisationer och refererar till att klubbarna befinner sig i den ideella 

sektorn samtidigt som de är otroligt kommersialiserade. Utmaningen i dessa typer av 

organisationer är att de måste försöka skapa en balans mellan de båda delarna, det ideella och 

det kommersiella. Inom de olika delarna återfinns olika målgrupper som har olika sätt att 

kommunicera. Eklund (VIK Västerås HK) lyfter fram komplexiteten i dessa organisationer 

och den eventuella svårigheten i att förklara för den ideella sidan att klubbarna behöver den 

kommersiella sidan. Majoriteten av VIK Västerås HKs intäkter kommer just från den 

kommersiella sidan samtidigt som klubben drivs mycket av ideella krafter, exempelvis genom 

engagerade föräldrar. 

5.2. Bolagisering, en del av professionaliseringen 
Alla elitishockeyklubbarna i studien härstammar från den ideella sektorn och föreningar. Tre 

av klubbarna bedriver sin elitverksamhet i idrottsAB:n och de övriga tre i en ideell förening. 

De tre klubbarna som bedriver elitverksamheten i ideella föreningar, Mora IK, VIK Västerås 

HK och Linköping HC12, har dock alla ett eller flera bolag. Mora IKs fastighetsbolag bildades 

då det blev klart att MIK inför säsongen 2004/2005 skulle spela i Elitserien (tidigare namnet 

på SHL) och på tre månader behövde bygga om sin arena. Arenan ägdes då av Mora kommun 

och en snabb ombyggnation skulle inte vara möjligt med tanke på offentliga upphandlingar, 

därför såldes arenan av kommunen till klubbens nystartade fastighetsbolag. Mora IK hyrde 

sedan i sin tur arenan av fastighetsbolaget. När arenan sedan såldes har fastighetsbolaget 

antagit formen av ett eventbolag där målsättningen är att längre fram kunna anordna 

evenemang i arenan. VIK Västerås HKs elitverksamhet ligger i den ideella föreningen. 

Klubben säljer i sin restaurang över 10-11 tusen middagar varje år och hade man gjort det i 

den ideella föreningen hade man ”smittat” hela föreningen med moms, därför finns det andra 

marknadsbolaget, VIK Västerås AB. Mäki menar att Linköping HC har övervägt bolagisering 

men ser inte fördelarna med att bolagisera själva elitverksamheten. Däremot äger de 

holdingbolaget Linköping Hockey Club AB som i sin tur äger fem dotterbolag.  

 

Innan Djurgården hockey bolagiserade sin elitverksamhet fanns ett marknadsbolag. 

Bolagiseringen handlade bland annat om att kunna få in riskkapital. Det var en stor drivkraft 

att kunna ta in externt kapital från exempelvis såna som ville vara med och hjälpa klubben 
                                                 
12 Anders Mäki, klubbdirektör för Linköping HC, mailkonversation 27 mars – 16 april 2015 
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men som inte ville sponsra, utan hellre ville köpa aktier. Detta poängterar även Wilcke (AIK 

Ishockey), Mäki (Linköping HC) och Hermodsson (Mora IK) som en fördel med 

bolagisering, möjlighet att köpa aktier för de som vill stötta klubben. Silfverstrand 

(Djurgården hockey) upplever att alla klubbar i likande storlek har aktiebolag där 

marknadsdelen ligger och att det finns någon form av transaktion mellan ett aktiebolag och 

föreningen. 

 

Eklund tror att VIK Västerås HK eventuellt kommer att bolagiseras i framtiden. En fördel 

som lyfts fram är att klubbarna får en annan kontrollfunktion. En förening kan drivas med 50 

% negativt eget kapital om inte det finns regler från ligan (exempelvis SHL) men det fungerar 

inte med ett aktiebolag. Vid driften av ett idrottsAB måste styrelsen bli mer noggrann vilket 

även det ses som en fördel. Ytterligare en fördel som nämns av både Silfverstrand 

(Djurgården hockey), Wilcke (AIK Ishockey) och Mäki (Linköping HC) är hur bolagisering 

påverkar skatter där ett idrottsAB kan lyfta momsen. En ideell förening betalar dock inte 

bolagsskatt, exempelvis på eventuell vinst. 

 

En fördel med bolagisering som Hermodsson (Mora IK) lyfter fram som en fördel för Mora 

IK är att det är internt om man ska diskutera något om klubben. Samhället i Mora ser Mora IK 

som en gemensam förening men egentligen är den uppdelad i tre delar, a-lag, junior och 

ungdom. Junior- och ungdomsverksamheten finansieras till största delen av a-

lagsverksamheten vilket betyder att a-lagsverksamheten är själva loket i föreningen. Om a-

laget inte spelar bra kommer det inte lika mycket publik och sponsorerna ger inte lika mycket, 

då tappar klubben mycket intäkter vilket leder till svårigheter att stötta den övriga 

verksamheten. En bolagisering av a-laget skulle innebära att junior- och 

ungdomsverksamheten hamnar i en förening och det är också den delen som kommunen bryr 

sig om. Det skulle vara gynnsamt för elitverksamheten, som är den kommersiella delen, med 

en bolagisering. I Mora IK går den delen flera miljoner plus varje år men då den ska föda 

övrig verksamhet så backar föreningen totalt. De kan ses som två olika verksamheter vilka 

hade varit bättre att separera och haft särredovisning. En möjlig bolagisering är dock inget 

som klubben fört djupare diskussioner kring. 

 

En nackdel med bolagisering som både Mäki (Linköping HC) och Silfverstrand (Djurgården 

hockey) nämner är frågan om poliskostnader. IdrottsAB:n debiteras för poliskostnader men 

inte ideella föreningar. Silfverstrand (Djurgården hockey) förklarar hur ideella föreningar och 
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aktiebolag särskiljs trots att verksamheterna och lönsamhetskraven är lika stora. Särskiljandet 

mellan ideella föreningar och aktiebolag är även något som Sylvegård (Malmö Redhawks) 

lyfte fram rörande istider och hur dessa kan bli dyrare om klubben är ett idrottsAB. Detta 

upplevs som konstigt när idrottsAB:n i grunden är är ideella föreningar. Ett idrottsAB har inte 

heller avdragsrätt på spelarnas kapitalförsäkringar. 

 

…klart att alla elitidrottsföreningar idag driver sina verksamheter som vilket företag som 

helst, associationsformen är en sekundär fråga – Patrick Sylvegård, Malmö Redhawks 

 

Varken Eklund (VIK Västerås HK), Sylvegård (Malmö Redhawks), Silfverstrand (Djurgården 

hockey) eller Wilcke (AIK Ishockey) tror att associationsformen påverkar legitimiteten hos 

klubben. Wilcke (AIK Ishockey) förklarar vidare att det inte finns någon skillnad i legitimitet 

men att det finns ett annat regelverk. Detta regelverk leder till större insyn i räkenskaper och 

en större kravbild på att klubben ska ha ordning och reda i ekonomin och att det på det sättet 

skulle kunna upplevas tryggare för ett företag att samarbeta med ett idrottsAB då man vet att 

man arbetar på samma villkor. Ideella organisationer behöver också sköta sin ekonomi men 

det är inte samma lagkrav. 
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6. Elitishockeyklubbar och dess samarbeten 

6.1. Kommun 
De tre ideella föreningarna, Mora IK, VIK Västerås HK och Linköping HC, upplever att de 

har ett bra eller väldigt bra samarbete med kommunen. De tre andra klubbarna, AIK Ishockey, 

Djurgården hockey och Malmö Redhawks, som är idrottsAB:n och även återfinns i någon av 

de tre största städerna i Sverige, samarbetar väldigt lite med kommunen och framhäver 

snarare att det finns en dialog än ett samarbete. Silfverstrand, som representerar 

Stockholmslaget Djurgården hockey, anser att graden av samarbete med kommunen är mer 

beroende på orten än på klubbarnas associationsform. För Djurgården hockeys del har de 

inget stort samarbete med Stockholms stad men berättar att det är mer dialog än tidigare. 

Djurgården Hockey har fått bidrag till sitt samhällsprojekt ”Ishockey för alla” men 

Silfverstrand anser att det inte är kommunens plikt eller måste att bidra med kapital till 

professionella idrottsföreningar. Denna åsikt delas av Hermodsson (Mora IK) som menar att 

en kommun inte ska finansiera landets idrottsklubbar. Hermodsson (Mora IK) utvecklar sitt 

resonemang och menar att om en kommun vill stå för ett aktivt liv med fokus på idrott så bör 

kommunen tillhandahålla bra faciliteter för detta. Förväntningarna på kommunen från Mora 

IKs sida är att det ska finnas träningsmöjligheter. Samtliga klubbar i de större städerna pekar 

på att det behövs bättre förutsättningar för idrotten. Wilcke (AIK Ishockey) menar att det är 

tufft i Stockholm att få träningstider vilket blir en begränsande faktor i hockeyns utveckling. 

Även Sylvegård (Malmö Redhawks) framhäver svårigheter med istider och önskar att 

kommunen var med aktiv gällande detta. Vidare fortsätter Sylvegård (Malmö Redhawks) att 

kommuner inte bör gå in och subventionera klubbar men att kommuner kanske skulle vara en 

större del av föreningarna. Silfverstrand (Djurgården hockey) menar att det är ojämnt i 

kommunens engagemang i elitföreningar runt om i Sverige och att om man som kommun är 

intresserad av att ha elitidrott så måste man vara med och bidra. Det behöver inte röra sig om 

pengar, men förutsättningar. Samtidigt framhålls en förståelse för att kommunen har många 

att ta hänsyn till, vilket även framhävs av Sylvegård (Malmö Redhawks). 

 

Eklund (VIK Västerås HK) berättar att klubben har ett bra och utvecklande samarbete med 

kommunen där kommunen försöker hjälpa till så gott det går. Att det går bra för klubben samt 

att de är den största föreningen i Västerås när det gäller media och besökare, tror Eklund är 

två anledningar till att kommunen försöker göra det bra för klubben. VIK Västerås HK 

huserar på ett stort idrottsområde som har en privat ägare men som kommunen hyr. Klubben 
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hyr i sin tur av Västerås stad och Eklund berättar att de betalar ganska mycket men att de har 

hittat ett sätt som fungerar. Även Mäki (Linköping HC) anser sig ha höga kostnader för sin 

arena men upplever samarbetet med kommunen som gott. AIK Ishockey har inget samarbete 

med kommunen men vill gärna ha. Wilcke (AIK Ishockey) berättar att de genom föreningen 

har ett samarbete på främst ungdomssidan med kommunen där de äger en träningsanläggning 

som föreningen sedan hyr, men även delar med andra.  

 

Hermodsson (Mora IK) lyfter fram att det hade varit lättare att gå till kommunen och be om 

hjälp med junior- och ungdomsverksamheten om klubben bolagiserat elitverksamheten. Detta 

på grund av risken att kritiska röster kan höjas i samhället som menar att klubben inte ska få 

något från kommunen då pengarna antas kommer gå till elitverksamheten. Både AIK 

Ishockey, Mora IK, Linköping HC och Malmö Redhawks menar att det finns chans för 

marknadsföring för kommunen om det går bra för sporten. Mäki (Linköping HC) menar att ett 

elitlag har väldigt stor marknadsföringskraft för en kommun, i förhållande till om en kommun 

skulle köpa all den exponeringen, kännedom och goodwill via annonser, reklam och event. 

Wilcke (AIK Ishockey) menar att om det går bra för sporten ger det ringar på vattnet men 

poängterar samtidigt att AIK förknippas med norra Stockholm men inte nödvändigtvis Solna 

stad vilken gör det otroligt att kommunen skulle känna att de får ett uppsving av 

marknadsföring genom AIK. Sylvegård (Malmö Redhawks) menar även att då det går bra för 

sporten och de får mycket publik så det ringar på vattnet som resulterar i stora intäkter för 

Malmö stad, restauranger och hotell. Sylvegård (Malmö Redhawks) upplever att kommunen 

inte inser vad idrotten genererar i form av exempelvis intäkter och arbetstillfällen. Malmö 

som stad blir attraktiv genom framgångsrik idrott, bra restauranger, kulturutbud och att det 

finns något för alla. Sådana saker, menar Sylvegård, är vad som gör staden mer attraktivt och 

detta är något som kommunen borde få upp ögonen för. Avslutningsvis framhäver han att: 

 

Om man tittar på de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö så spelar väl 

kommunen extremt liten roll i dom – Patrick Sylvegård, Malmö Redhawks 

6.2. Medlemmar och funktionärer 
Mora IK har ca 120 funktionärer knutna till klubben varav ca 30 % av dem är medlemmar. 

Klubbens fanskara är större än antal medlemmar och Hermodsson (Mora IK) menar att 

klubben måste jobba på att höja medlemsstatusen och trycka på makten medlem får genom 

rösträtt på årsmöten. Övergripande är klubbar relativt dåliga på att ta hand om sina 



 

 33 

medlemmar. Silfverstrand (Djurgården hockey) anser att klubben är dålig på rekrytering av 

medlemmar men berättar hur klubben anordnar möten för medlemmar, aktiviteter och 

erbjudanden. Djurgården hockeys medlemmar finns i föreningen men Silfverstrand förklarar 

hur de försöker presentera både föreningen och idrottsAB:t för medlemmarna, eftersom de 

äger 53 % av idrottsAB:t. Vidare hade det varit önskvärt med mer integration av ideella 

krafter, vilket kan vara svårt då det rör sig om en affärsverksamhet där alla ska ha sina tydliga 

roller.  

 

Som Hermodsson (Mora IK) var inne på tidigare spelar klubbens funktionärer en stor roll 

samtidigt som det är svårt med nyrekrytering. Tidigare var det självklart att ställa upp ideellt 

men inte längre, det har blivit en stor skillnad i mentalitet och idag vill folk ha betalt. Även 

hos VIK Västerås HK menar Eklund att det kryper ner i åldrarna att man vill ha betalt för sitt 

arbete och att det har skett ett skifte i det ideella arbetet. Silfverstrand förklarar hur 

Djurgården hockey innan nedflyttningen till HockeyAllvenskan 2012 betalade sina 

funktionärer på grund av svårigheter att rekrytera. Under de kommande åren i 

HockeyAllsvenskan blev det snarare lättar att rekrytera ideell personal. Djurgården hockey 

har omkring 70 personer som jobbar gratis varje match, Malmö Redhawks nästan 100 

personer och VIK Västerås HK omkring 75 personer och samtliga menar att klubbarna är 

beroende av dessa. Eklund (VIK Västerås HK) menar att det blir en krock mot det 

kommersiella arbetet, att klubben är beroende av ideella krafter. Enligt Hermodsson (Mora 

IK) förväntar sig funktionärerna av klubben att de blir sedda, uppskattade, får tydliga 

instruktioner och får vara med vid evenemang. Sylvegård (Malmö Redhawks) fyller i att han 

tror att medlemmarna förväntar sig att klubben ska leverera bra hockey. Klubbens 

förväntningar i sin tur handlar om att de ska få stöttning och bra ambassadörer för klubben 

och dess värdegrunder. 

6.3. Idrottsorganisationer 
Eklund (VIK Västerås HK) upplever att Svenska Hockeyförbundet är en viktig part för 

svensk hockeys helhet och upplever en stor transparens i HockeyAllvenskan. Sylvegård 

(Malmö Redhawks) menar att SHL är en större part än Svenska Hockeyförbundet då de driver 

den högsta ligan och upplever sig ha mycket inflytande på deras arbete. Vidare förklarar 

Sylvegård att klubbar får omkring 2,5 miljoner av HockeyAllsvenskan och omkring 23 

miljoner av SHL. Även Silfverstrand (Djurgården hockey) menar att SHL är en stor del och 

sitter på mycket av de kommersiella värdena, exempelvis tv-avtal. Alla klubbar i SHL finns 
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representerade i deras styrelse och det är oftast klubbarnas ordförande som är med. För beslut 

som kräver mer tid hade det emellanåt upplevts bra med en extern styrelse då klubbarnas 

representanter ofta även har andra jobb. Vidare menar Silfverstrand (Djurgården hockey) att 

SHL har utvecklat mycket för klubbarna men som de tyvärr inte kan ta tillvara på grund av 

sin arena. Hermodsson (Mora IK) efterfrågar mer dialog mellan idrottsorganisationerna och 

klubbarna och upplever att kraven kommer uppifrån och att besluten gynnar eliten och de 

klubbar med pengar. Vidare upplevs licenskraven gällande ekonomin som positiva då det är 

klubbar som lever över sina tillgångar. Samtidigt riktas kritik mot att kommuner och klubbar 

tvingas att exempelvis bygga stora arenor på grund av licenskrav. Hermodsson (Mora IK) 

anser att arenorna ska vara anpassade efter storleken på orten men vara kommersiellt bra på så 

sätt att det finns möjlighet för tv-sändning, restauranger och pubar.  

6.4. Marknad och partners 
Ett genomgående ord rörande marknad och partners är nätverk. Hermodsson förklarar hur 

Mora IK ordnar nätverksträffar för företag och hur de har 350 samarbetspartners. Om ett nytt 

företag som kommer utifrån orten vill etablera sig går det väldigt fort att komma åt många 

företag genom deras nätverk. Även Eklund poängterar vikten med nätverk, att deltagarna 

känner sig nöjda och beskriver hur VIK Västerås HKs affärsnätverk består av omkring 75-80 

företag. Sylvegård berättar att Malmö Redhawks jobbar mycket med B2B och har ett nätverk 

bestående av omkring 100 stora företag där målet är att göra affärer. Vidare beskriver 

Sylvegård att det finns olika anledningar till att gå med, dels för att synas och ta med kunder 

och personal till hockeyn och man har logotyper och likande på arenan. Annars kan det röra 

sig om att träffa likasinnade och göra affärer. Djurgården hockeys nätverk handlade tidigare 

mer om att man skulle göra affärer med andra företag och den biten beskriver Silfverstrand 

fortfarande vara kvar eftersom den är efterfrågad, men nu har klubben haft nätverk som 

handlar om individen och individens utveckling. 

 

Hermodsson (Mora IK) upplever att det finns olika typer av förväntningar bland sponsorer på 

klubben och ju mindre ort desto mer fans är sponsorerna. Detta innebär att sponsringen sker 

mer med hjärtat och inte affärsmässigt vilket kan, om det inte går bra för laget, leda till 

negativa reaktioner. Andra sponsorer tänker mer affärsmässigt och bidrar med idéer om hur 

de kan växa tillsammans med klubben, och är inte så känsliga för vad som händer på isen. I 

Mora IKs arena har de en VIP lounge som ett företag köpt och gjort till sin egen. Där har de 

möjlighet att spela filmer, sprida information och nätverka. Sylvegård beskriver hur det finns 
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stora förväntningar på Malmö Redhawks från deras sponsorer och samarbetspartners, både 

sportsligt och marknadsmässigt. Om ett företag går in med pengar vill de ha något tillbaka.  

 

…folk idag lägger inte ut pengar utan att se att det finns möjlighet att få in det. Så kraven från 

företagarna ute i näringslivet, det är ju mycket större på klubbarna idag tycker jag… 

- Patrick Sylvegård, Malmö Redhawks 

 

Wilcke upplever att det finns olika grupperingar bland AIK Ishockeys aktieägare. Vissa har 

kanske gått in för att stötta klubben och andra ser det som en investering. För att den 

sistnämnda gruppen ska bli nöjd måste klubben öka sportsligt i serietabellen och skapa ett 

ekonomiskt överskott. Samtidigt menar Sylvegård (Malmö Redhawks) att om det går bra i 

hockeyn så vill fler vara med. Det är också möjligt att orten är klubben huserar spelar roll, på 

vissa orter ”måste” man som företagare kanske vara med. Silfverstrand beskriver hur 

Djurgården hockey i dagsläget är rätt traditionella i sin försäljning mot företagsbranschen och 

att klubben jobbar med att få in det i hållbarhetsdelen och de projekten som finns. Vidare 

påpekas att mycket av de traditionella som man alltid gjort blir svårare och svårare att sälja. 

 

Ytterligare en aspekt som diskuterats under intervjuerna är konkurrens och att arbeta utefter 

sina förutsättningar. Sylvegård (Malmö Redhawks) lyfte fram hur det kan uppfattas som 

större konkurrens i Malmö då det finns mycket att göra i förhållande till en mindre ort, men 

att det samtidigt finns fler invånare. Wilcke (AIK Ishockey) poängterar att det är viktigt att 

tänka utifrån de förutsättningar klubben faktiskt har. AIK Ishockey har exempelvis 

kapitalstarka människor runt omkring sig och stora nationella företag. De förutsättningarna 

kanske inte finns på andra orter, där kanske det finns andra förutsättningar med ett lokalt 

nätverk eller näringsliv som är starkt och stöttar klubben. Runt AIK Ishockey finns det hela 

andra företagstyper än vad det finns på mindre orter. Det är viktigt att utveckla de 

förutsättningar klubbarna har. Silfverstrand (Djurgården hockey) förklarar närmare att 

grunden till samarbetspartners ligger i nyttan för klubben och för företaget och förutom det 

finansiella vill klubben gärna ha ett bra samarbete med kunskapsutbyte. Djurgården hockey 

har många partners som är intresserad av idrotten och klubben som är viktiga och skulle vilja 

ha ännu fler rent affärsmässiga företag som kan verka som goda ambassadörer. AIK Ishockey 

valde att efter sin rekonstruktion outsourca sponsorförsäljningen och biljetthanteringen för att 

öka intäkter och hålla nere fasta kostnader. Vidare har de en idé om ett utvecklingsbolag där 

affärsutvecklingsprojekt kan bedrivas.  
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7. Kommersialisering av elitishockeyn 

7.1. Kunder och besökare 
Eklund (VIK Västerås HK) berättar hur arbetet på klubbarna handlar mer om kundrelationer 

än tidigare och att det idag är ett helt annat kundtänk. Hermodsson beskriver hur Mora IK 

arbetar med sina kunder och försöker se hur de kan öka antalet besökare. Klubben har en 

gammal snittpublik och vill få in fler ungdomar och kvinnor i arenan. Mora IK planerar att 

försöka sjösätta ett gammalt projekt som går ut på att alla ungdomar i kommunen får ett 

säsongskort i utbyte mot att de inte konsumerar alkohol eller narkotika samt inte mobbar osv. 

Hermodsson (Mora IK) påpekar dock att ett sådant projekt kräver en del insatser från 

kommunen. Det finns två kategorier besökare, berättar Sylvegård (Malmö Redhawks), de som 

går dit för att titta på idrotten och de som går dit för att umgås och vara del i det. Men grunden 

är att, gillar du inte idrott så går du inte dit, så väljer du något annat. Mäki (Linköping HC) 

menar att privatmarknaden förväntar sig god underhållning och att laget ska vinna. 

Privatpersoner som är den stora publikdelen måste känna att det finns bra förutsättningar för 

att gå och ha det trevligt och kul på matchen menar Wilcke (AIK Ishockey). Även om laget 

förlorar så måste besökarna ändå kunna gå därifrån och tycka att det var trevligt. Eklund (VIK 

Västerås HK) berättar att när klubben låg sist i serien gick publiken ner med 25-30 %, vilket 

innebar att de förlorade 40-50 tusen per match mot budget. När det vände sportsligt så kom 

publiken tillbaka. Detta är även något som Wilcke berörde: 

 

Har du inte en sportslig produkt som håller vad den lovar på nått vis, det vill säga att man 

åker ner i serietabellen, så att ja då sviktar ju publikunderlaget direkt 

– Peter Wilcke, AIK Ishockey 

7.2. Ishockey som underhållning 
Hela samhället har blivit mer kommersialiserat, och så även elitishockeyn menar Wilcke 

(AIK Ishockey) och fortsätter att kravbilden för vad som är underhållning ökar hela tiden. 

Idag är hockeyn mer än bara en match och Hermodsson (Mora IK) upplever att klubbarna blir 

tvingade till att göra det till underhållning. Matchen i sig själv räcker inte längre och besökare 

nöjer sig inte bara med att komma till arenan och titta på en hockeymatch. Sportens 

lättillgänglighet gör att klubbarna måste skapa någonting annat och attrahera nya målgrupper. 

Vidare fortsätter Hermodsson (Mora IK) att innan sport blev lättillgängligt via Internet och 

TV fanns det ett sug att se någonting, då var trycket inte lika stort på att en match skulle vara 

mer än just bara en match. Eklund (VIK Västerås HK) är inne på samma spår och menar att 
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förr sålde klubbar sittplatser och skyltar men att klubbarna idag jobbar som vilka företag som 

helst, med ett undantag. 

 

…det som skiljer oss från andra företag är ju att vi säljer upplevelser och känslor 

– Anders Eklund, VIK Västerås HK 

 

Både Sylvegård (Malmö Redhawks) och Silfverstrand (Djurgården hockey) upplever 

elitishockeyn som mer kommersialiserad och håller med om att hockey är mer än bara en 

match, utan idag handlar om underhållning. 

 

Jag tror generellt så har lagen blivit bättre på att tjäna pengar på andra saker för det krävs 

– Jenny Silfverstrand, Djurgården hockey 

 

Vidare fortsätter Silfverstrand (Djurgården hockey) att det som har varit den stora 

inkomstkällan förutom biljetter och de centrala pengarna är exponeringspengar och det blir 

svårare och svårare att få betalt för den produkten. Det leder till att klubbarna måste hitta nya 

affärsmodeller och börja tjäna pengar på sådant som kanske inte är kärnprodukten. 

Hermodsson (Mora IK) menar att skapa underhållning är en resursfråga både gällande pengar 

och människor. Det är mycket som Mora IK vill göra men resurserna finns inte där. Det är 

mycket som ska hända på arenan vid ett matcharrangemang, innan och under. Det handlar om 

stora intryck och det gäller att fånga besökarna så att de kommer igen. Sylvegård (Malmö 

Redhawks) är inne på samma sak och menar att hockeyn idag inkluderar mycket, musik, 

powerbreaken, maskotar och underhållning. Djurgården hockey har valt en mer 

”fotbollsvänlig underhållning” med en drivande kortsida. Det är väldigt lite musik och 

aktiviteter. Silfverstrand (Djurgården hockey) lyfter dock fram att det kommer en annan 

generation nu och att risken finns att klubben märker att det var fel beslut att inte ha 

exempelvis ”kisscam” och ”dancecam”. Klubben upplever sig ha en genuin idrottssyn där 

publiken är med och skapar stämning. Wilcke (AIK Ishockey) menar att om man 

underpresterar i sin leverans av själva eventet eller matchen så blir det ju också något som 

bromsar in själva publikflödet då publiken är mer kräsen idag. 
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För kontinuiteten i ekonomin så är det ju viktigt att man tillhandahåller ett arrangemang som 

håller ganska hög klass för om det ska vara den idrottsliga prestationen som hela tiden ska 

vara måttstocken för om man vill gå på match eller inte ja…då blir det en ganska riskabel 

affär – Peter Wilcke, AIK Ishockey 

 

Om klubben har ett matcharrangemang som är professionellt och bra så finns det andra värden 

som gör att det blir intressant att gå på match, utöver själva sporten. Sylvegård (Malmö 

Redhawks) refererar till USA och Kanada och menar hur många som går på match men 

knappt ser själva hockeyn. Det handlar istället om att umgås och känna en tillhörighet, vilket 

betyder mer än vad folk tror.  

 

Restauranger lyfts fram som en viktig del i arenor, av både Eklund (VIK Västerås HK), 

Wilcke (AIK Ishockey), Sylvegård (Malmö Redhawks) och Silfverstrand (Djurgården 

hockey). Besökare ska kunna äta gott och ta ett glas vin menar Sylvegård (Malmö Redhawks) 

och Eklund (VIK Västerås HK) lägger till att restaurangen har blivit en mötesplats för företag 

där de kan ha kundmiddagar. Det räcker inte längre med korv med bröd utan det är idag högre 

krav. En bra restaurang blir en del av hela matcharrangemanget. Sylvegård (Malmö 

Redhawks) menar att de har alla möjligheter på sin arena, detta till skillnad mot de två lagen 

som huserar på arenan Hovet, AIK Ishockey och Djurgården hockey. Hovet anses vara 

omodern och otidsenlig menar Silfverstrand (Djurgården hockey) och Wilcke (AIK 

Ishockey). Idag ska besökare kunna köpa mat, inte behöva köa, man ska kunna ta en öl och de 

möjligheterna finns inte i dagsläget förklarar Silfverstrand (Djurgården hockey). Då de båda 

klubbarna delar arena blir det en arbetsbelastning när allt ska tas fram och bort mellan 

matcher. Med en nyare arena med fler möjligheter och exempelvis digitala skärmar skulle 

arbetsbelastningen inte bli lika stor då mycket skulle kunna ske digitalt. Wilcke (AIK 

Ishockey) håller med om att nackdelen med att dela arena är att man inte kan ha permanent 

exponering av klubbmärken och reklam och menar att en egen arena skulle innebära 

möjligheter att bygga en AIK-miljö som svarar på klubbens värden. Klubben skulle kunna 

bygga förutsättningar för de målgrupper de riktar in sig på. 

 

I framtiden tror Eklund (VIK Västerås HK) att det kommer skapas fler kommersiella avtal 

och Sylvegård (Malmö Redhawks) tror att svensk hockey är på rätt väg. Hockeyn börjar bli 

proffsigare och anser att hockeyn går om fotbollen när det gäller de kommersiella delarna. 

Silverstrand (Djurgården hockey) tror att det kommer bli ett ökat fokus på underhållning och 
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att det gäller att hänga med i utvecklingen. Slutligen poängteras det att marknadsdelen i 

klubbarna är viktiga, för det är de pengarna som de kan påverka. 

 

Är vi smarta på att göra affärer ja då finns det hur mycket resurser som helst i vår sport och 

där är vi inte idag – Jenny Silfverstrand, Djurgården hockey 
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8. Som ett traditionellt företag fast ändå inte 
Idrottsrörelsen i Sverige bottnar i amatörismen och folkrörelsernas ideella verksamhet och har 

under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Förändringarna inom elitidrotten 

kan kopplas till en ökad professionalisering och kommersialisering och har satt sina spår inom 

denna studies undersökningsområde, elitishockeyn i Sverige. Avlönat arbete, heltidstjänster, 

speciell kompetens och integrering av professionella ideal är några beståndsdelar av en ökad 

professionalisering (Hwang & Powell 2009). Under intervjuerna berättade både Hermodsson 

(2015) och Eklund (2015), båda aktiva i de ideella klubbarna Mora IK respektive VIK 

Västerås HK, om utvecklingen och professionaliseringen av klubbarna. Eklund beskrev hur 

det tidigare var oavlönad personal i föreningen men att utvecklingen lett till att klubben idag 

betalar marknadsmässiga löner. Peterson (2005) menar att professionalisering och 

kommersialisering går hand i hand och att det ena inte förutsätter det andra. I fallet 

elitishockey är det svårt att säga vad som kom först, startade professionaliseringen innan 

branschen började kommersialiseras eller är professionaliseringen snarare ett resultat av en 

ökad kommersialisering. Det är möjligt att de båda delarna har följts samman, men att en 

ökad kommersialisering under de senaste årtiondena skapat andra förutsättningar för 

elitishockeyklubbarna. Förutsättningar som krävt en ökad professionalisering. Detta stöds i 

syftet med RF:s beslut att tillåta bolagiseringar, vilket var att ge idrottsföreningar ökade 

möjligheter att möta utmaningar som bland annat den ökande kommersialiseringen lett till. 

Det kan tolkas som att professionaliseringen inom elitishockeyn till viss del handlar om att 

anpassa och underlätta klubbarnas arbete mot marknaden, då det är där det kommersiella 

trycket kommer från. 

 

 När respondenterna under intervjuerna berättat om sina arbetssätt blir det tydligt att det inte 

är stora skillnader, dels mellan de klubbar som är ideella föreningar och de som är 

idrottsAB:n men även att det inte råder några betydande skillnader gentemot andra företag i 

näringslivet. Sylvegård kommenterade att elitidrottsföreningar idag driver sina verksamheter 

som vilket företag som helst. Det finns argument för att det inte finns någon idealisk modell 

för styrning av ideella organisationer (Bradshaw, Hayday & Armstrong 2007) och för att 

kunna planera och utföra arbete inom en klubb är ett regelverk användbart, särskilt när en 

klubb växer och har mer pengar i omsättning (Gvardjancic & Olsson 1999). Det skulle kunna 

ses som en anledning till att elitishockeyklubbar valt att bolagisera hela eller delar av sin 

verksamhet. Samtliga undersökta ideella föreningar har dotterbolag i form av aktiebolag där 

delar av verksamheten ligger, dock inte elitverksamheten. Mäki (2015) förklarade att 
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anledningen till att delar av Linköping HCs verksamhet ligger i aktiebolag är att det rör sig 

om normala affärsverksamheter. Det har tidigare funnits en avsaknad av tydliga regelverk 

inom ideella organisationer vilket setts som ett problem (Gvardjancic & Olsson 1999). På den 

punkten går det att argumentera att ideella föreningar just inom elitishockeyn i Sverige saknar 

det problemet. I de två högsta seriesystemet i ishockey finns det klubbar med olika 

associationsformer, bland studiens undersökta klubbar finns både ideella föreningar och 

idrottsAB:n, och samtliga klubbar omfattas av licenskraven. Dessa ställer krav på bland annat 

både organisation och ekonomi vilket skapar ett regelverk som klubbarna måste förhålla sig 

till. Licenskraven kan också ses som en del i professionaliseringen där ideella föreningar 

”tvingas” bli mer företagsliknande. Å andra sidan är det rimligt att anta att det är svårt att 

långsiktigt bedriva den typ av verksamhet som klubbarna gör om det inte finns en ordnad 

organisation och ekonomi.  

 

Gvardjancic och Olsson (1999) hävdar att det är speciellt viktigt med tydliga regelverk och 

styrning vid ekonomiska kriser. Malmö Redhawks bolagisering av elitverksamheten skedde 

på grund av en rekonstruktion (Sylvegård 2015) och Djurgården hockeys bolagisering 

handlade om överlevnad (Silfverstrand 2015). I båda fallen sågs bolagiseringen som en 

räddning och man kan dra slutsatsen att licenskraven som regelverk inte var det som räddade 

situationen. Viljan att klara licenskraven kan dock ha varit en bidragande faktor till att 

klubbarna valde att bolagisera elitverksamheten då det ger klubbarna möjlighet att få in 

kapital. Fördelar som lyfts fram under intervjuerna rör främst kapital men även hur det blir en 

annan kontrollfunktion (Eklund 2015; Wilcke 2015).  Känslan från respondenterna är att det 

inte är någon större skillnad på klubbar som bedriver sin elitverksamhet som ideell förening 

eller idrottsAB. Alexander och Weiner (1998) menar att det inte är rimligt eller önskvärt att 

en ideell organisation styrs på ett företagsliknande sätt men att det är möjligt att stora ideella 

organisationer redan är mer företagsliknande då ökad storlek ofta leder till ökad komplexitet. 

Elitishockeyklubbar i Sverige befinner sig i en komplex situation, något som kommer 

diskuteras i nästa kapitel, så det är inte speciellt anmärkningsvärt att klubbarna är 

företagsliknande. Det är lätt att glömma bort att samtliga elitishockeyklubbar som bedrivs 

som idrottsAB:n härstammar från en moderförening som är majoritetsägare, allt enligt RF:s 

stadgar. Det tordes då vara av mindre vikt vilken associationsform elitverksamheten bland 

klubbarna bedrivs som. Eklund (2015) och Silfverstrand (2015) lyfte fram begreppet hybrid i 

koppling till deras organisationer och refererade till hur klubbarna befinner sig i den ideella 

sektorn, oavsett associationsform, samtidigt som de är högst kommersialiserade. Kanske är 
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hybridorganisationer en bättre benämning på elitishockeyklubbar än att dela upp dem i ideella 

föreningar och idrottsAB:n. Frågan är hur det skulle vara om en ny organisationsform kom till 

anpassade just för elitidrottsklubbar? Krav och riktlinjer från organisationer som SHL, 

HockeyAllsvenskan och Svenska Ishockeyförbundet tar inte hänsyn till associationsform och 

klubbarna ställs inför liknande utmaningar. Det är möjligt att en ny organisationsform 

specialanpassad till de organisationer som står med ett ben i den ideella sektorn och ett ben på 

en kommersialiserad marknad skulle gynna branschen i stort. Spelplanen skulle bli mer rättvis 

på så sätt att grundförutsättningarna blir desamma.  
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9. Arbete i en osäker miljö 
En organisations beteende och tillvägagångssätt är bäst förstått genom att analysera miljön där 

organisationen verkar (Reitz 1979). För att analysera klubbarnas beteende kommer Resource 

Dependence Theory att diskuteras tillsammans med respondenternas svar om klubbarnas 

samarbeten och omgivning.  

 

Samtliga respondenter talade om deras klubbs samarbete eller brist på samarbete med 

kommunen. De tre klubbar som var nöjda med sitt samarbete var även de tre ideella 

föreningarna, de övriga klubbarna samarbetar väldigt lite eller inte alls med kommunen. 

Något som lyftes fram under intervjuerna, och som är värt att nämna igen, är att de tre 

idrottsAB:en huserar i någon av Sveriges tre största städer. Det är rimligt att anta att 

samarbetet med kommunen snarare påverkas av orten snarare än associationsformen. Ta AIK 

Ishockey som ett exempel som tillhör Solna Stad men som förknippas med hela norra 

Stockholm. Det är möjligt att kommuner på mindre orter ser ett större värde i ett större 

samarbete med elitidrottsklubbar. Mäki (2015) anser att ett elitlag har väldigt stor 

marknadsföringskraft för en kommun och om en kommun skulle välja att dra nytta av detta 

skulle ett beroende av klubben från kommunens sida skapas eller förstärkas. Om en klubb 

sedan innan var beroende av sin kommun genom exempelvis tillhandahållandet av ett 

hyreskontrakt av arena skulle beroendeförhållandet dem emellan jämnas ut. Organisationer 

strävar efter att minska beroendeförhållanden och osäkerheter (Cascario & Piskorski 2005; 

Gaffney et al 2013) och klubbarna skulle gynnas av att göra andra organisationer beroende av 

dem (Pfeffer & Salancik 1978). Varken Sifverstrand (2015) eller Hermodsson (2015) anser att 

det inte är kommunens plikt att bidra med kapital till elitidrottsorganisationer. Däremot 

framhålls förväntningen på kommunen om faciliteter och träningsmöjligheter. I de flesta fall 

äger kommunen arenan så klubbarna hamnar i en beroendesituation till kommunen. 

Organisationer är högst beroende av andra organisationer för tillhandahållandet av resurser 

(Drees & Heugens 2013) och det stämmer bra in på klubbarna och kommunerna. Frågan är 

huruvida det är möjligt att minska detta beroendeförhållande och vad klubbarna skulle behöva 

göra annorlunda. Ett alternativ skulle vara för klubbarna att äga sin arena men den kostnaden 

skulle vara tung att bära. Ytterligare ett beroendeförhållande är det mellan klubben och dess 

funktionärer. Både Mora IK (Hermodsson 2015), Djurgården hockey (Silfverstrand 2015), 

VIK Västerås HK (Eklund 2015) och Malmö Redhawks (Sylvegård 2015) framhåller hur 

klubbarna är beroende av sina funktionärer som arbetar vid matcherna. Vidare framhålls 

svårigheten att nyrekrytera vilket tyder på att beroendeförhållandet inte är ömsesidigt. För att 
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minska detta beroendeförhållande skulle klubbarna behöva göra det mer attraktivt att vara 

funktionär. Eklund (2015) och Hermodsson (2015) lyfter båda fram hur mentaliteten gällande 

ideella arbete har förändrats och hur det idag efterfrågas ekonomisk ersättning i större 

utsträckning. Frågan är vad som är mest gynnsamt för klubbarna, att erbjuda avlönat arbete 

eller att hitta andra värden som kan locka nya funktionärer. Avlönat arbete skulle kunna ses 

som ytterligare ett steg vidare i professionaliseringen och säkrar inte för en lättare 

nyrekrytering. Det blir en ekonomisk belastning för klubbarna och en annan kravbild på 

funktionärerna. Om klubbarna istället identifierade andra värden som kan vara viktiga för nya 

funktionärer kan det bli en mindre utgift för klubbarna. Genom att fråga sig vart de potentiella 

funktionärerna finns är det möjligt att göra riktade rekryteringsaktioner i ett försök att samla 

upp nya funktionärer. Detta kanske inte tar stora ekonomiska resurser i anspråk men desto 

mer tid. Det hade kanske varit möjligt att lägga en del av denna rekryteringsuppgift på en 

grupp trogna funktionärer i "rätt" målgrupp och låta dem agera "street team" åt klubben. Ett 

"street team" skulle få möjlighet att höja statusen på funktionärsarbetet och skapa värde 

genom att erbjuda en starkare grupptillhörighet. 

 

Resource Dependence Theory bottnar i ett fokus på effekterna av miljön på organisationen 

och hur organisationen svarar på yttre begränsningar (Reitz 1979). Då klubbarna svarar under 

Svenska Ishockeyförbundet och SHL alternativt HockeyAllsvenskan finns det tydliga yttre 

begränsningar. Detta främst i form av licenskraven som elitishockeyklubbar måste uppfylla 

för att ges möjlighet att medverka i de två högsta serierna. Licensen ställer krav på 

organisationen, arenakapaciteten och ekonomin. Klubbarna har inget större val än att rätta sig 

efter kraven om de vill fortsätta spela i de högsta ligorna i Sverige och det är rimligt att anta 

att det här är ett beroendeförhållande som kommer kvarstå då det är hur branschen är 

uppbyggd. Reitz (1979) menar att kontroll över resurser kommer från innehav, tillgång till 

eller bestämmanderätt över användning, vilket ger makt och inflytande. Åsikterna går isär 

respondenterna emellan gällande synen på främst SHL och HockeyAllsvenskan. Silfverstrand 

(2015) menar att SHL har utvecklat mycket för klubbarna och sitter på mycket av de 

kommersiella värdena, som exempelvis tv-avtal. Hermodsson (2015) är mer kritisk och 

efterfrågar större dialog mellan idrottsorganisationerna och klubbarna. För att skapa balans 

och struktur i branschen är det användbart med regelverk och licenskrav, men risken finns att 

klubbar med mindre resurser hamnar på efterkälken. Är det verkligen rimligt att ställa samma 

krav på klubbar med olika förutsättningar? Å andra sidan skulle det antagligen inte vara 
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möjligt att driva en serie utan en kravbild på god organisation och ekonomi. Risken då skulle 

vara en större obalans i serien och bland klubbarna. 

 

En utmaning för klubbarna som lyftes fram under intervjuerna, är svårigheten att budgetera. 

Detta kan härledas till klubbarnas beroendeförhållanden då de är högt beroende av sponsring 

och samarbeten. Hermodsson (2015) beskriver hur man vid tidpunkten för budgetering inte 

vet vad man har för intäkter kommande säsong.  Ett sätt att minska beroendeförhållanden eller 

åtminstone sprida riskerna skulle vara att jobba med flera intäktsströmmar, vilket Wilcke 

(2015) var inne på. Genom att klubbarna utvecklar de förutsättningar de har kan det tänkas att 

beroendeförhållanden med andra organisationer i deras nätverk kan minskas.  
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10. Att skapa upplevelser och underhållning 
Traditionella varor och tjänster är inte längre tillräckliga utan idag krävs upplevelser för att 

dels främja den ekonomiska tillväxten men också för att skapa större värde för kunden (Pine 

& Gilmore 2011). För att analysera hur elitishockeyklubbarna arbetar, och kan arbeta, med 

kommersialiseringen och underhållning kommer delar av begreppet Experience Economy att 

användas. 

 

Idag är hockeyn mer än bara en match, det är underhållning (Wilcke 2015; Silfverstrand 

2015; Hermodsson 2015; Sylvegård 2015). Kravbilden för vad som är underhållning ökar 

hela tiden och besökare nöjer sig inte längre med att komma till arenan och titta på en 

hockeymatch. Det kan tolkas som att det finns ett behov av att skapa något mer, något som 

lockar besökare till arenan även när det går sportsligt dåligt. Ett sätt är att försöka höja värdet 

för kunden. För att skapa värde för kunder och besökare kan företag välja att producera endast 

och exakt vad som efterfrågas av individuella kunder (Pine & Gilmore 2011). Klubbar bör 

fråga sig vad deras besökare vill ha och inte endast se till besökarna som en enhet utan som 

individuella kunder. Sylvegård (2015) menar att det finns två typer av besökare, de som går 

dit för att titta på idrotten och de som går dit för att umgås och vara en del av det. Här kan det 

vara lätt att avfärda de besökare som enbart kommer på grund av idrotten eller matchen med 

argumentet att de inte kräver något utöver det vanliga. Här kan klubbarna arbeta med att 

minska kund uppoffringen, det vill säga skillnaden mellan vad kunden nöjer sig med och vad 

den egentligen vill ha. Kunden kanske nöjer sig med att betala för sin biljett i kassan, sitta på 

sin plats och se på matchen, köpa en korv i pausen, besöka toaletten och sen åka hem när 

matchen är över. Vad kunden kanske egentligen vill ha är något mer. Kunden kanske 

egentligen ville betala sin biljett via mobilen, välkomnas av en maskot och omfamnas av sitt 

lags färger och flaggor, visas till sin plats, se på matchen, besöka en av flera pubar eller 

restauranger, slippa köa till toaletten, köpa en halsduk och sedan åka hem. Sporten står 

fortfarande i fokus men det här kan vara skillnaden som gör att kunden kommer gå på hockey 

trots att laget ligger sist i tabellen.  

 

Ytterligare en sak som klubbarna kan göra för att skapa värde är att inte bara fokusera på vad 

deras anställda gör utan även hur (Pine & Gilmore 2011). För den här studien har anställda 

valts att kompletteras med klubbarnas funktionärer som är en stor del av den personal som rör 

sig i arenan och jobbar ideellt. Klubbarna är beroende av sina funktionärer och de spelar en 

stor roll under matcher. Enligt Experience Economy skulle funktionärerna kunna ses som 
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skådespelare på en scen. De representerar klubbarna och det är viktigt att de får tydliga 

rollbeskrivningar och möjlighet att förbereda sig. Funktionärerna kan ses spela stor roll i 

kundernas upplevelse då de är ansiktet utåt gentemot kunderna under matchupplevelsen. 

Klubbarna bör därför ställa sig frågan hur de vill att funktionärerna ska agera och bemöta 

kunderna. Det finns ett beroendeförhållande mellan klubbarna och funktionärerna, vilket kan 

kopplas till Resource dependence theory, och klubbarna bör se sina funktionärer som en 

resurs. Genom att klubbarna hittar ett optimalt sätt att hantera denna resurs kan de också få 

resursen att leverera bättre.  

 

Upplevelser handlar inte alltid om att underhålla kunder, men att engagera dem. Upplevelser 

kan engagera på olika sätt (se figur 2). På en ishockeymatch kan kunder vara både aktiva och 

passiva deltagare av olika grad, då man kan välja att sitta och titta på matchen eller vara mer 

delaktig genom att stå i klacken, sjunga och skapa stämning. Precis som Hermodsson (2015) 

noterade så kan en ishockeymatch konsumeras på många sätt idag, mycket tack vare Internets 

utveckling. Att sitta hemma i soffan och titta på en match på TV skulle kunna kategoriseras 

som ”entertainment”, enligt Pine och Gilmore. Kunden är mer passiv och absorberar det som 

händer istället för att vara aktivt delaktig i upplevelsen. Företag kan arbeta med alla kategorier 

utifrån sina förutsättningar och försöka hitta en balans för att skapa en upplevelse som passar 

dem. Det är möjligt att argumentera för att de supportrar som just står i klacken, sjunger, 

viftar med flaggor och skapar stämning i hela arenan kan kategoriseras som ”escapist”, vilket 

kräver ett aktivt deltagande och att kunden är mitt i upplevelsen. 

 

Upplevelser med ishockey handlar i grunden om en stark kärnprodukt. Självklart är det viktigt 

att locka publik till arenan och skapa bra underhållning så att publiken kommer tillbaka, men 

skillnaden mot andra typer av företag är att det handlar om utövning av en sport. Just 

ishockeyn stöttas upp av branschorganisationerna och kommer att utövas med eller utan 

publik. Det finns supportrar som inte lägger större vikt vid kringaktiviteterna utan kommer 

enbart för matchen. Kärnprodukten i det här fallet upplevs som stark men Experience 

Economy handlar om att göra något bättre och då kan begreppet vara användbart.  

Utmaningen för klubbarna kanske ligger i att få kontinuitet gällande sina besökare och att de 

inte ”sviker” när det går sportsligt sämre. Där har klubbarna en utmaning, att få besökare att 

komma ändå och då snarare för att ta del av en upplevelse. Detta kan kopplas samman med 

Silfverstrands (2015) citat om hur det krävts att klubbarna blivit bättre på att tjäna pengar på 

andra saker (än själva hockeyn). Citatet tyder på en ökad marknadsorientering där det finns en 
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tydlig kärnprodukt men att det krävs fler intäktskällor för att klubbarna ska överleva 

ekonomiskt. Förutsättningarna har förändrats för elitishockeyklubbarna vilket kräver ett 

vidare perspektiv på idrott. 

 

En intressant aspekt av Experience Economy i förhållande till elitishockeyföreningarnas 

komplexa miljö är hur väl klubbarna faktiskt kan anpassa sig till Experience Economy med 

tanke på deras förutsättningar? Begreppet bygger ju främst på företag som inte har licenskrav 

och är i sådana beroendesituationer. En viktig förutsättning för Experience Economy är 

möjligheten att bygga bra upplevelser genom en arena. För AIK Ishockey och Djurgården 

hockey, som båda huserar på Hovet, ser förutsättningarna lite sämre ut då arenan är gammal 

och omodern. Sylvegård (2015) kommenterade att om klubben har ett matcharrangemang som 

är professionellt och bra så finns det andra värden som gör att det blir intressant att gå på 

match, utöver själva sporten. Vidare framhävs känslan av tillhörighet och Eklund (2015) var 

inne på samma sak med sitt citat om att det som skiljer klubbar från andra företag är att de 

säljer upplevelser och känslor. Så om klubbarna har insett att de säljer upplevelser och inte 

varor eller tjänster kan de använda Pine och Gilmores (1998) fem nyckelprinciper för att 

designa framgångsrika upplevelser. För det första måste klubbarna skapa ett tydligt tema för 

upplevelsen. I dagsläget tordes temat vara relativt tydligt, upplevelsen sker i en arena och allt 

cirkulerar runt vad som händer på isen. Men kan temat utvecklas? Wilcke (2015) var inne på 

att en egen arena skulle ge klubben möjlighet att bygga en AIK-miljö efter deras målgrupper. 

Det kan kopplas till delen inom Experience Economy som tar upp att företag bör se kunderna 

som individer med individuella behov snarare än som en enhet. Genom att sedan fylla 

upplevelsen med positiva intryck och göra det lite extra förstärks upplevelsen på arenan. 

Viktigt är också att eliminera alla negativa intryck som istället kan skada temat. Negativa 

intryck skulle kunna vara allt från långa köer och ofräscha toaletter till att det inte finns 

kortbetalning i kiosken. En annan del i hur man kan designa upplevelser rör fysiska minnen, 

exempelvis i form av souvenirer. På den punkten är det möjligt att argumentera för att 

klubbarna ligger i framkant. Alla elitishockeyklubbar har souvenirer i klubbens färger eller 

märken. Det blir en viktig del av stämningen (och upplevelsen) i arenan när supportrar är 

klädda i matchtröjor och halsdukar, på så sätt har klubbarna en fördel gentemot andra företag 

som kanske måste kämpa hårdare för att besökare ska köpa med sig ett minne. Klubbarna bör 

även försöka att engagera alla sinnen hos sina besökare, de ser matchen, hör supportrarnas 

sång, smakar på maten i restaurangen, känner lukten av kaffe och känner kylan från isen.  
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11. Framtiden för svenska elitishockeyklubbar 
Studiens dragna slutsatser berör professionaliseringen av organisationer inom den ideella 

sektorn, med avseende på elitishockeyklubbar samt hur de hanterar kommersialisering. 

Elitishockeyn i Sverige är en komplex bransch som härstammar från den ideella sektorn men 

som nu även står med ett ben på en högst kommersialiserad marknad. Professionaliseringen 

har utvecklats långt, där bolagiseringar kan ses som ett stort steg. För att komma vidare av 

utvecklingen av professionaliseringen av elitishockeyn bör branschorganisationerna se över 

möjligheten till andra typer av organisationsformer, just för denna typ av hybrider. Alla 

klubbar bedriver liknande verksamhet och rättar sig efter samma regelverk och krav men med 

olika förutsättningar. I studien har det framkommit att associationsformen spelar mindre 

betydelse för klubbarnas arbetssätt och hantering av professionalisering och 

kommersialisering. Bolagisering kan snarare ses som en del i professionaliseringen. Det är 

snarare orten som klubbarna huserar i som har större inverkan, där bland annat kommuner 

spelar större roll. 

 

Hur ideella organisationer blivit mer företagsliknande och professionaliserade kan ses som ett 

naturligt steg i hur organisationerna hanterar sin miljö och den ökade kommersialiseringen. 

Samtliga respondenter ser en ökning av kommersiella värden och hur underhållning har fått 

större betydelse. Återigen kommer klubbars förutsättningar in och trots att de bedriver 

liknande verksamhet och arbetar på liknande sätt så finns det skillnader i hur de arbetar och 

kan arbeta med kommersialisering och underhållning. Klubbarna bör försöka skapa bättre 

upplevelser för sina besökare genom att använda begreppet Experience Economy, för att på så 

sätt locka dem till att besöka arenan även om det går sportsligt dåligt och publiken normalt 

sett sviker. Förutsatt att man lyckas designa en framgångsrik upplevelse är det möjligt att 

tänka att vissa beroendeförhållanden minskar samtidigt som andra kan förstärkas.  

11.1. Forskningsbidrag 
Omfattningen av forskning kring om elitidrottsföreningar som står med ett ben i den ideella 

sektorn och ett ben i en kommersialiserad marknad är knapphändig i Sverige, speciellt 

avseende elitishockeyn. Det är en mycket intressant bransch då de är hårt reglerade av 

regelverk och licenskrav vilket påverkar deras förutsättningar. Denna studies forskningsbidrag 

rör att öka medvetenheten om elitishockeyns situation och försöka identifiera möjligheter till 

utveckling gällande underhållning.  
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11.2. Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka flera elitishockeyklubbars syn på 

idrott som underhållning och hur de arbetar med detta. Ett alternativ är att enbart fokusera på 

SHL alternativt HockeyAllsvenskan men att inkludera fler klubbar i studien. Vidare hade det 

även varit intressant att titta på begreppet hybridorganisationer som framkom i denna studie. 

Elitishockeyklubbar i Sverige befinner sig i en komplex situation där deras organisation 

härstammar från den ideella sektorn samtidigt som deras verksamhet är högst kommersiell. Är 

det möjligt med en ny organisationsform och hur skulle den i så fall se ut? Elitishockeyn är 

fortfarande ett relativt outforskat område i Sverige och min önskan är att fler får upp ögonen 

för dessa typer av frågor inom branschen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide för ideella föreningar 
 

Detta är den grundläggande strukturen för de intervjuer som genomförts med respondenter 

som representerar ideella föreningar, genom personliga samtal och mailkonversationer. 

 
Vad innebär dina arbetsuppgifter som (yrkesroll)? 
Hur länge har du arbetat för klubben? 
Kan du kortfattat berätta om vad du har gjort tidigare? 
 
Kan du berätta om klubbens värderingar?  
Vad har ni för mål i klubben?  
 
Är bolagisering av elitverksamheten något som ni har övervägt inom klubben? 
Hur har resonemanget kring bolagisering sett ut?  
Vad ser ni för för- och nackdelar med att elitverksamheten bolagiseras? 
 
Idrott kan idag ses som mer än bara en match och mer som underhållning, vad ser ni för 
möjligheter med det påståendet? 
Vad ser ni för risker med det påståendet? 
 
Upplever du att elitishockeyn i Sverige blivit mer kommersialiserad?  
Hur påverkar det ert arbete? 
 
Hur samarbetar ni med föreningens medlemmar, kommun och marknad?  
Vilka förväntningar upplever ni att respektive part har på klubben? 
Vilka förväntningar har ni på respektive part? 
 
Hur ser ni att klubben kommer att utvecklas i framtiden?  
Hur tror du att elitishockeyn i Sverige generellt kommer att utvecklas?  
 
Är det något du vill tillägga om det vi har pratat om? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för idrottsaktiebolag 
 

Detta är den grundläggande strukturen för de intervjuer som genomförts med respondenter 

som representerar idrottsaktiebolag, genom personliga samtal och mailkonversationer. 

 
Vad innebär dina arbetsuppgifter som (yrkesroll)? 
Hur länge har du arbetat för klubben? 
Kan du kortfattat berätta om vad du har gjort tidigare? 
 
Kan du berätta om klubbens värderingar?  
Vad har ni för mål i klubben?  
 
Hur kommer det sig att ni valde att bolagisera elitverksamheten? 
Hur såg resonemanget kring bolagiseringen ut?  
Vad ser ni för för- och nackdelar med att elitverksamheten bolagiseras? 
 
Idrott kan idag ses som mer än bara en match och mer som underhållning, vad ser ni för 
möjligheter med det påståendet? 
Vad ser ni för risker med det påståendet? 
 
Upplever du att elitishockeyn i Sverige blivit mer kommersialiserad?  
Hur påverkar det ert arbete? 
 
Hur samarbetar ni med föreningens medlemmar, kommun och marknaden?  
Vilka förväntningar upplever ni att respektive part har på klubben? 
Vilka förväntningar har ni på respektive part?  
 
Hur ser ni att klubben kommer att utvecklas i framtiden?  
Hur tror du att elitishockeyn i Sverige generellt kommer att utvecklas?  
 
Är det något du vill tillägga om det vi har pratat om? 
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Bilaga 3. Muntliga källor 
 
Anders Eklund, klubbchef för VIK Västerås HK, 23 april 2015, (telefonintervju). 
  
Anders Mäki, klubbdirektör för Linköping HC, 27 mars – 16 april 2015,  
(mailkorrespondens). 
  
Jenny Silfverstrand, VD för Djurgården Hockey, 24 april 2015, (fysiskt möte). 
 
Mikael Norman, försäljningschef för Leksands IF Ishockey, 7 april - 16 april 2015, 
(mailkorrespondens). 
 
Patrick Sylvegård, VD och sportchef för Malmö Redhawks, 20 april 2015, (telefonintervju). 
 
Peter Hermodsson, klubbdirektör för Mora IK, 10 april 2015, (fysiskt möte). 
 
Peter Wilcke, VD för AIK Ishockey, 21 april 2015, (fysiskt möte). 
 
 
 
 

 


