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Sammanfattning 

En elitlicens introducerades i svensk ishockey för 13 år sedan för att skapa ekonomiskt stabila 

föreningar. Om inte elitlicensens krav efterföljs riskerar klubbarna en degradering i seriesy-

stemet som följd. Trots detta har det årligen framkommit ett antal klubbar med ekonomiska 

bekymmer. Syftet med denna kvalitativa studie är att förmedla en bild om hur elitlicensens 

utformning upplevs inom svensk ishockey. Studien genomfördes genom att besöka tre före-

ningar från vardera Elitserien, HockeyAllsvenskan och Division 1. Vidare medverkade även 

tre personer utan direkt koppling till någon klubb. Studien genomfördes med en kvalitativ 

metod. Intervjuguidens tematisering var elitlicensens betydelse, påverkan och funktion. Slut-

satser visar att elitlicensen upplevs vara betydelsefull och bidrar delvis till en stabilare eko-

nomi bland klubbarna. Däremot krävs en bättre funktion för att ytterligare motverka ekono-

miska problem. Regelverket upplevs vara för enkelt att kringgå. Dock anses licensen påverka 

serieförflyttningar. 

 

 

Nyckelord: elitlicens, svensk ishockey, bild, kommersialism, ekonomisk reglering. 

 

        Databaser: SPORTDiscus, SwePub, Business Source Premier, DiVA. 
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1. Inledning 

 

Vi talar inte om någon enstaka crosschecking, utan om ett så allvarligt uppträdande att 

matchstraff borde ha varit den självklara påföljden. 

Om fulspelet hade pågått på isen vill säga. 

                                                                                                  

 (Erfors, 2013) 

 

I slutet av 1990-talet infördes en elitlicens för att stävja ekonomiska problem bland svenska 

ishockeyklubbar (Nyberg: 1999: 2). Den gångna vintern 2012/2013 har svensk ishockey 

präglats av ett antal uppmärksammade fall gällande föreningar med finansiella svårigheter. En 

av de mest omdebatterade var den anrika ishockeyföreningen Leksands IF, med skulder på 

omkring 150 miljoner kronor. En finansiell situation som berört hela ishockeysverige. I 

Sveriges Televisions (SVT) Uppdrag granskning (2013) framkom uppgifter om hur dalalagets 

kommun gått in med medel för att stävja den ekonomiska krisen klubben dragit på sig. En 

process som resulterat i miljonbidrag och skatteplanering. Som en följd av detta har 

allmänheten uttryckt sitt missnöje riktat mot föreningens ansvarstagande och 

existensberättigande. Sociala medier har stormats med uttalanden som till exempel: ”Oavsett 

serier, antal lag etc behöver fusket ses över. Att inte ta ansvar -för etik/ekonomi/regler/socialt 

= oansvarigt #backtobasic” (Brithen, 2013). Likaså har Svenska ishockeyförbundets 

ordförande, Christer Englund, uttryckt sitt missnöje kring Leksands IF: ”Vi vill inte ha lag 

som dopar sig ekonomiskt på andras bekostnad” (Aftonbladet.se, 2013). För sin överlevnad 

genomgår nu Leksands IF en företagsrekonstruktion, och med sitt nya projekt ”nybygget” har 

föreningen som mål att samla in 6 miljoner kronor för att rädda klubben (Leksandif.se, 2013). 

1.1 Problemdiskussion 

Idén till denna studie uppkom i samband med Leksandsdebatten. I ljuset av detta har också 

den svenska ishockeyns elitlicens spelat en central roll. Således förundrades vi över hur 

Leksands IF kunnat beviljas en elitlicens bara några månader innan upptäckten av 

skuldberget. Vid närmare eftertanke slog det oss också att ett flertal föreningar haft 

ekonomiska problem sedan elitlicensen infördes. Exempel på några är Växjö Lakers 

(Smålandsposten, 2008), Tingsryd AIF (Expressen, 2012) och Mora IK (Dalarnas Tidningar, 
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2013). De flesta klubbar har slutligen klarat elitlicensen men i vissa fall har beslut om 

nedflyttning verkställts, däribland för AIK Hockey (Dagens Nyheter, 2004), Nyköpings 

Hockey (Södermanlands Nyheter, 2008), IF Björklöven (Idrottens Affärer, 2010) och Borås 

Hockey (Svenska Ishockeyförbundet, 2012). Problemen har inte heller uteslutande existerat i 

Elitserien och HockeyAllsvenskan utan är även högst påtagligt i landets tredje division, 

Division 1, där en elitlicens skall introduceras till säsongen 2013/2014 (Mjörnberg, 2013). Vi 

ställde oss därmed många frågor kring hur regelverket ter sig inom den svenska ishockeyn 

och vad synen är på den rådande elitlicensen. Med tanke på klubbarnas ekonomiska problem 

är det av betydelse att åsikter och uppfattningar om elitlicensen förs fram till Svenska 

Ishockeyförbundet, vilket med fördel kan användas som underlag i deras arbete med att stävja 

ohälsosam ekonomi bland landets klubbar. 
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2. Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av hur elitlicensens utformning upplevs inom 

svensk ishockey. Mer precist handlar det om att analysera hur ett antal elitklubbar jämte 

ishockeyexperter ser på elitlicensens betydelse och inverkan på sporten.  

2.1 Avgränsning 

Studien riktar sig till elitklubbar som berörs av elitlicensen. Elitklubbar anses i detta fall vara 

föreningar som figurerar i Sveriges tre högsta ligor, Elitserien, HockeyAllsvenskan och 

Division 1. Ishockeyexperter i denna studie är personer som med olika bakgrund följer svensk 

ishockey. En expert kan förklaras utifrån nationalencyklopedins (Ne.se, 2013) 

definition: ”person med stor sakkunskap inom ett givet ämne”. Studien är avgränsad till nio 

elitklubbar respektive tre ishockeyexperter. 
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3. Metod 

I detta kapitel introduceras studiens metod. Kapitlets innehåll är val av metod, urval, inter-

vjuguidens utformning, tillvägagångssätt & genomförande, studiens etiska aspekter, respon-

denterna, transkriberingsprocessen, analys av insamlad data samt begreppen validitet och 

reliabilitet. 

3.1 Val av metod 

Studien har till syfte att skapa en bild av hur elitishockeyklubbar jämte utomstående aktörer 

inom svensk ishockey upplever elitlicensen. Studiens val av metod var den kvalitativa 

metoden. Alan Bryman (2012: 408), professor inom social- och organisationsvetenskap 

skildrar den kvalitativa metodens fördelar och framhäver att förfarandet ger en djupare bild av 

studieobjektet. Med metoden söker forskaren även förståelsen i varför det är som det är.  Med 

hänsyn till studiens syfte föreföll metodiken väl passande då den gav oss en fördjupad 

förståelse för respondenternas syn och tycke. Det finns dock negativa sidor med metoden att 

ta hänsyn till. Kodningen av den insamlade informationen är en tidskrävande process. 

Bryman (2012: 93) menar att en timme insamlad data motsvarar fem timmars transkribering. 

Detta togs i beaktning vid valet av metod, men bedömningen blev att den kvalitativa metoden 

skulle vara bäst lämpad för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig friare kring ämnet.   

3.2 Urval 

Patel och Davidson (2011: 40) förklarar att forskningsprocessens startskott är beslutsfattandet 

om vad som skall studeras och varför. För att besvara vårt syfte samlades information in från 

klubbrepresentanter samt aktörer som inte har en koppling till en specifik klubb. 

Urvalsprocessen renderade i en kartläggning där vi slutligen kom fram till att tre klubbar från 

respektive Elitserien, HockeyAllsvenskan samt Division 1 skulle studeras. Denna 

kartläggning avgränsades till två geografiska områden, Småland och Mellansverige. Valet av 

intervjuobjekt blev följaktligen enklare då studiens bas låg i dessa två regioner. Denna 

urvalsmetod kallas för bekvämlighetsurval (Bryman 2012: 201). Tanken med att intervjua 

både klubbar och utomstående aktörer var för att vi ville ta i beaktning att respondenterna kan 

ha olika uppfattningar om elitlicensen beroende på bakgrund, erfarenheter och relation till 

svensk ishockey.  
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3.3 Intervjuguidernas utformning 

Markula och Silk (2011: 84) presenterar att den kvalitativa forskningen i huvudsak endast har 

tre intervjuförfaranden, strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. Samtliga kan användas för individuella- eller gruppintervjuer. Patel 

och Davidson (2011: 75-77) menar att det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid 

utformandet av intervjuer. Graden av standardisering är en viktig del i detta. En hög grad 

innebär att frågorna förutbestäms och ställs i en utpräglad ordning. Parallellt med 

kartläggningsprocessen valdes den semi-strukturerade formen med låg grad av 

standardisering. Det innebar att beroende på respondenternas svar gav metoden oss 

eventualiteten att ändra ordningsföljden på frågorna för att följa samtalets riktning. På så vis 

skapades en flexibel dialog med respondenterna. Dock menar Markula och Silk (2011: 85) att 

forskaren bör ha i åtanke att metoden kan forma respondenternas svar om intervjuaren tar 

över dialogen. Detta beaktades under intervjuerna varav vi försökte minimiera våra egna 

utläggningar. 

Trots att studien riktade sig till både klubbar och utomstående aktörer skapades endast en 

intervjuguide (se bilaga 1). Anledningen var att vi inte ville skilja på svaren mellan klubbarna 

och de utomstående aktörerna, utan likställa alla respondenters syn och tycke om svensk 

ishockeys elitlicens. Bakgrundsfrågorna i intervjuguiden utformades dock olika, med 

anledning av om respondenten representerade en klubb eller om den representerade sig själv. 

Övriga frågor i intervjuguiden delades in under tre rubriker, en så kallad tematisering. 

Tematiseringen var: 

 Elitlicensens betydelse. 

 Elitlicensens påverkan. 

 Elitlicensens funktion. 

Patel och Davidson (2011: 86) samt Svenning (2003: 115) anser att en prövning av 

insamlingsmetodiken bör ske innan undersökningen. Detta för att se över utformning, 

formuleringar och tydlighet i frågorna. Följaktligen anordnades och genomfördes en 

testintervju för att säkerställa eventuella oklarheter, samt för att bekanta oss med frågorna. 

Denne person informerades om att det var en testintervju och att materialet inte skulle komma 

till användning i studien. Efter synpunkter och förändringsförslag reviderades vissa frågor.  
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3.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

3.4.1 Tillvägagångssätt 

Efter kartläggningen och fastställandet av intervjuobjekt etablerades en kontakt med de valda 

föreningarna och de utomstående aktörerna. I föreningarna kontaktade vi personer i ledande 

positioner, med anledning av att denne person hade det övergripande ansvaret för föreningens 

verksamhet. Det kunde antingen vara VD, klubbdirektör, klubbchef eller ordförande. 

Intervjuobjektens kontaktuppgifter fann vi via respektive förenings webbplats samt sökning 

på internet. Kommunikation med alla intervjuobjekt skedde först via telefon. När väl 

överenskommelsen om bokat möte trädde kraft tilldelades respondenterna via mail 

information om studiens ändamål och våra etiska åtaganden som forskare. Med detta ville vi 

förmedla en professionell bild och en trovärdighet i vår handling.  

Vi bestämde oss för att intervjuerna skulle spelas in. Patel och Davidson (2011: 87) lyfter ett 

varningens finger gällande inspelningar av intervjuer, och syftar till att spontana svar kan 

hämmas då intervjupersonen vill framträda som rationell och logisk. Bryman (2012: 484) har 

å andra sidan som åsikt att en upplevd oro över att bli inspelad hos den intervjuade vanligtvis 

avtar efter en stund. Därav konstruerades frågeformuläret med inledande frågor om 

respondentens bakgrund i syfte att stävja Patel och Davidsons varning. Bryman (2012: 482) 

menar vidare att inspelade intervjuer ger ytterligare fördelar. Respondenternas svar återges 

exakt och säkerställer att ingen information går förlorad. 

3.4.2 Genomförande 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon. En negativ aspekt med telefonintervjuer som 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011: 100) belyser är att intervjuareffekter kan påverka 

samtalet. Förklaringar med hjälp av bilder och dylikt kan också gå förlorade. Dock ansåg vi 

inte att sådana uttryck och hjälpmedel skulle fälla utfallet av intervjuerna. 

De resterande tio intervjuerna skedde på, av respondenterna, förvald plats. Samtalen spelades 

in efter medgivande. Inspelningarna utfördes med två telefoner med inspelningsfunktion. 

Detta hade respondenterna informerats om tidigare, men för att säkerställa deras samtycke 

ställdes frågan ytterligare en gång. Bryman (2012: 486) påtalar vikten av att undvika störande 

ljud från omgivningen, vilket kan leda till att inspelningen blir oanvändbar. Vi förmedlade 

således en önskan till respondenterna om att utföra intervjun i en lugn och ostörd miljö.   
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3.5 Studiens etiska aspekter 

En central del i forskningsetiken är hur intervjuobjekten och insamlad data behandlas. Våra 

etiska åtaganden utgick således ifrån vetenskapsrådets (2002: 6-14) fyra etiska 

grundprinciper: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I det utskickade mailet deltagarna mottog var vi noga med att informera om 

studiens särart och vad som innefattade ett deltagande (se bilaga 2). Det informerades även att 

deltagarna hade den fria viljan att självmant bestämma om deltagandets omfattning. Detta 

gällde även vid de fysiska kontakttillfällen vi hade med respondenterna. I enlighet med 

vetenskapsrådet belyser Patel och Davidson (2011: 74) konfidentialitetskravet, det vill säga 

hur den insamlade informationen behandlas. I denna studie behandlades 

klubbrepresentanternas svar konfidentiellt med anledning av att de representerar en klubb 

utöver sig själva. I ett säkerställande av detta namngavs varje respondent med en figurerad 

siffra, från R001 till R012. Datainsamlingen har endast använts för forskningsändamål och 

inte delgivits till någon utomstående.   

3.6 Respondenterna 

3.6.1 Från Elitserien 

R001 är VD i klubben. Han är utbildad ekonom och har bland annat varit egen företagare. 

Klubben hade för ett antal år sedan ekonomiska problem. 

 

R002 är även han VD i den klubb han representerar. Personen har en teknisk utbildning i 

bakgrunden och även drivit egna företag. Klubben hade ekonomiska problem för ett antal år 

sedan men har i dagsläget ett positivt eget kapital. 

 

R003 är klubbdirektör. Han har varit egen företagare i många år och även länge varit 

engagerad i idrotten. Klubben hade gjort både ekonomiskt och sportsligt sämre resultat innan 

dennes tillträde.  
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3.6.2 Från HockeyAllsvenskan 

R004 är ordförande i föreningen.  Han har drivit egna företag i många år. Klubben har flertalet 

gånger haft problem med sin ekonomi.    

  

R005 är klubbchef. Även denne respondent har drivit egna företag, främst inom restaurang- 

och nattklubbsbranschen. Klubben har varit i HockeyAllsvenskan i många år och har de 

senaste åren haft svårt med ekonomin.  

 

R006 är klubbchef. Han startade och drev ett företag i närmare 20 år innan han lämnade för 

tillträdet som klubbchef. Utbildad sjuksköterska. Problem med ekonomin har funnits i 

klubbens historia. I dagsläget har de ett positivt eget kapital. 

5.6.3 Från Division 1 

R007 är VD för klubben. Han är utbildad civilekonom och har arbetat som inköpare i ett 

större företag. I dagsläget har klubben ett negativt eget kapital. 

 

R008 är sportchef. Respondenten har varit egen företagare i många år. Klubben har ett positivt 

eget kapital. 

 

R009 är klubbchef. Han är utbildad gymnasielärare. Idag har klubben ett negativt eget kapital. 

3.6.4 De utomstående aktörerna 

R010 Daniel Enestubbe, 40 år, journalist på Smålandsposten och specialinriktad på svensk 

ishockey. Har i sitt yrke skrivit krönikor, främst om den småländska ishockeyn. Har följt 

sporten sedan Brynäs vann SM-guld år 1980. 

 

R011 Hans Ödén, 60 år. Är sedan 25 år tillbaka konkursförvaltare på Ackordcentralen i 

Stockholm. Har en bakgrund som polis och bolagsjurist. Har intresserat sig specifikt kring 

fallet om Leksands IF.  

 

R012 Leif Boork, 63 år. Är idag expertkommentator på TV4 och Cmore. Är även krönikör på 

Expressen inom området svensk ishockey. Har varit professionell elittränare och 
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förbundskapten.  

3.7 Transkriberingsprocessen 

De inspelade intervjuerna lyssnades av och överfördes sedan till skrift genom transkribering. 

Patel och Davidson (2011: 120) menar att metoden underlättar analyserandet av insamlad 

data. I själva transkriberingsprocessen skrevs verbala uttryck detaljerat ned. Vid de tillfällen 

informanten uttryckte ord som kunde avslöja föreningen eller personer i föreningen 

censurerades utlåtandet för att upprätthålla vårt etiska åtagande. Denna del av studien skedde i 

anknytning till de intervjutillfällen som ägt rum under studiens gång. 

3.8 Analys av insamlad data 

Vid granskningen och analysen av insamlad data använde vi oss utav vad Bryman (2012: 569) 

kallar för öppen kodning. Öppen kodning är den process där materialet bryts ned och 

kategoriseras i olika teman.  I studiens analyseringsfas lade vi ut de transkriberade 

intervjuerna på ett bord. Således kunde vi utkristallisera respondenternas relevanta 

ståndpunkter och jämföra dem sinsemellan. Det material som framkom från klubbarna och 

som slutligen användes i rapporten citerades anonymt. Det finns dock, enligt Bryman (2012: 

578), negativa sidor med öppen kodning som vi blev tvungna att ta ställning till. Bryman 

menar att tillvägagångssättet kan medföra ett förlorat synsätt av sammanhanget, då ett 

axplock av text tas ut för analys. Den fragmentering av text som genomfördes bejakades ur ett 

neutralt perspektiv så att citeringen inte vinklades eller föll ur sitt sammanhang. 

3.9 Validitet & reliabilitet 

Både Svenning (2003: 63) och Patel och Davidson (2011: 105) uttrycker att begreppen 

validitet och reliabilitet har olika innebörd beroende på om forskningen som utförs är av 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Patel och Davidson (2011: 105-106) menar att validitetens 

strävan i kvalitativa forskningsansatser är att identifiera, tolka och förstå företeelserna i den 

kontext studien riktar sig mot. Således är varje forskningsprocess inom den kvalitativa 

metoden unik. Däremot finns det vissa tillvägagångssätt för att stärka validiteten. Patel och 

Davidson (2011: 108) menar att kommunikativ validitet är ett sådant verktyg. Genom att låta 

respondenterna få ta del av forskningens resultat, och återkoppla om huruvida tolkningar och 

slutsatser från forskaren stämmer överens med respondenternas mening, kan validiteten 
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stärkas. För att stärka studiens validitet skedde en återkoppling med respondenterna. De fick 

ta del av studiens resultat och ge synpunkter på om våra tolkningar stämde överens med deras 

svar. 

Patel och Davidson (2012: 103-106) berör också ett annat begrepp inom forskningen, 

nämligen reliabilitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga hur tillförlitlig en 

undersökning är eller om den påverkas av andra tillfälliga faktorer. Författarna menar vidare 

att erhållen information (via exempelvis intervjuer) leder till ett visst resultat, och resultat i sig 

innehåller ett sanningsvärde och ett felvärde. Detta felvärde är svårt att reglera oavsett om en 

ny mätning sker med exakt samma tillvägagångssätt. Patel och Davidson (2011: 106) 

förklarar, att då olika svar vid olika tillfällen ges på en likadan ställd fråga, kan inte slutsatsen 

inom kvalitativ forskning dras att tillförlitligheten är låg. Detta för att den intervjuade 

personen kan ha ändrat uppfattning eller erhållit nya kunskaper sedan senast frågan ställdes. 

Patel och Davidson (Ibid) menar att det är en orsak till att reliabilitet sällan används inom 

kvalitativ forskning. 
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4. Bakgrund & forskningsläge 

I denna del presenteras studiens bakgrund och forskningsläge. Elitlicensens uppkomst och 

bakomliggande faktorer introducerar kapitlet. Vidare behandlas ett forskningsläge om eko-

nomiska regleringar inom idrotten, både internationellt och nationellt, samt de mest utförliga 

forskningsansatser som bedrivits gällande svensk ishockey. Kapitlet avslutas sedan med en 

konklusion. 

4.1 Historisk bakgrund 

Bakgrunden till införandet av elitlicensen inom den svenska ishockeyn tillkom på grund av 

1990-talets rapporter om den försämrade ekonomin bland klubbarna. Från 1998 års 

räkenskaper uppmärksammades att elitserieföreningarna i genomsnitt hade ett ekonomiskt 

resultat på minus 3 miljoner kronor och ett eget kapital på minus 2.8 miljoner kronor. Även 

bland de allsvenska klubbarna var trenden likartad (Nyberg, 1999: 2). Svenska 

Ishockeyförbundets dåvarande ordförande, Rickard Fagerlund, menade att behovet av en sund 

ekonomi hos föreningarna aldrig tidigare varit så viktig. Fagerlund menade att en klubb med 

dålig ekonomi inte endast riskerar sin egen verksamhet utan även de andra föreningarna i 

serien (Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse, 2000: 1). Med anledning av 

övervägande negativa bokslut, skattetvister, eskalerade spelarlöner, där resultatet tillslut blev 

ett fåtal obeståndsfall, skapade Svenska Ishockeyförbundet en liganämnd med bestämmelser 

om en elitlicens för att råda bot på de ekonomiska problemen (Nyberg, 1999: 2).  

 

Enligt elitlicensens bestämmelser (se bilaga 3) finns ett antal villkor som varje förening ska 

upprätthålla. Ur Svenska Ishockeyförbundets reglemente för liganämnd (2006: 1-9) 

framkommer att en förening med negativt eget kapital vid bokslut skall ingå i ett så kallat 

kontrollår. En handlingsplan skall lämnas in till nämnden för att visa på hur föreningen till 

kommande årsredovisning skall uppvisa ett positivt eget kapital. Om föreningen inte kan visa 

på ett positivt eget kapital efter kontrollåret skall föreningen inte beviljas elitlicens och istället 

degraderas en division. För att ett sådant beslut skall kunna klubbas igenom fodras tre 

ledamöter närvarande så att nämnden skall vara beslutsför. Om en klubb således anser sig 

orättvist behandlad kan föreningen överklaga hos Svenska Ishockeyförbundet, eller vidare i 

Riksidrottsnämnden (Ibid). 
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4.2 Forskningsläge  

Den forskning som hittills framställts i direkt anknytning till denna studie är begränsad. Ett 

antal avhandlingar kan dock ställas i relation till vår studie och dess syfte. Avhandlingarna 

berör den svenska ishockeyns historiska och ekonomiska utveckling. Först ut är pedagogen 

Per Göran Fahlström som har skrivit avhandlingen Ishockeycoacher (2001). Han studerar vad 

det innebär att vara coach i idrotten. Till detta behandlar Fahlström en del ekonomiska infall-

svinklar i svensk ishockey. Däribland den löneutveckling som skett sedan mitten av 1970-

talet. Fahlström (2001: 49-50) urskiljer då den riktningsförändring som svensk ishockey stod 

inför, nämligen steget mot professionalisering. I takt med den svenska professionella utveckl-

ingen visar Fahlström (2001: 63) på den ekonomisering som svensk ishockey stått inför. Ge-

nom ett antal nedslag i spelarlöner och klubbarnas ökade omsättning över tid konstateras att 

en erkänd spelare under året 1984 inkasserade 14 000 kronor per månad som kontrakterad 

spelare. Drygt ett decennium senare hävdar Fahlström (ibid) att topplönerna närmat sig 

200 000 kronor per månad. En liknande tendens ses i klubbarnas omsättning i Elitserien. 

Fahlström (2001: 67) förklarar att en genomsnittlig förening år 2000 omsätter dryga 40 miljo-

ner kronor med tillägget att de största klubbarna nära på omsätter det dubbla. Utvecklingen 

kan likställas med att Djurgårdens IF 15 år tidigare hade en omsättning på cirka sju miljoner 

kronor. 

 

En annan svensk ishockeyforskare är Josef Fahlén. Han har fördjupats sig i idrottens organi-

satoriska förändring. I avhandlingen Structures beyond the frameworks of the rink – On orga-

nization in Swedish ice hockey (2006) studeras organisatoriska förändringar med utgångs-

punkt i den professionella framväxten i svensk ishockey. Studiens fokus ligger på hur normer 

och värderingar förändrats i takt med att idrotten gått från amatöristisk till professionell, med 

nya ideal om underhållning och kommersiella intressen. I studien används institutionell teori 

för att förklara hur och varför svensk elitishockey har förändrats och vilka effekter det föran-

lett. Krav från organisationernas omgivning formar och påverkar beslutsfattandet i klubbarna, 

då strävan efter att ses som en legitim organisation blir viktigare än att agera ur ett strikt rat-

ionellt perspektiv (Fahlén, 2006: 16-22). 

 

Historikern Tobias Stark lade år 2010 fram avhandlingen Folkhemmet på is: Ishockey, mo-

dernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972. I denna avhandling tolkar Stark bland 

annat hur det kom sig att ishockeyn fick en stor nationell genomslagskraft och kom att bli en 
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av Sveriges mest folkkära idrotter. I viss mån behandlas ekonomiska aspekter under den 

tidsepok som studien behandlar. Vad som utmärks här är en begynnelse av spelarköp mellan 

klubbar och en ökad arvodering till spelarna (Stark, 2010: 257-258). 

 

Jyri Backmans studie är den senaste inom svensk ishockeyforskning. I licentiatsuppsatsen I 

skuggan av NHL: en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey (2012) har Backman 

i en komparativ studie undersökt den svenska och finska toppdivisionens (Elitserien och SM-

liiga) utformning. I avhandlingen behandlar Backman ett kapitel om Elitserien och dess ut-

formning från och med 1970-talet. Backman (2012: 43-46) lyfter i detta skede fram en liga-

mässig rekonstruktion som initierades av Svenska Ishockeyförbundet. Säsongen 1975/76 in-

troducerades den nya serien med en bantning från 16 till 10 klubbar. Den nya reformen med-

förde en kraftig ökning av elitserieklubbarnas omsättning. Samtidigt uppstod kritik som avsåg 

svårigheten för en klubb att utmana och etablera sig bland elitklubbarna. Kritiken syftade till 

att de ekonomiska förutsättningarna var för ofördelaktiga (Backman 2012: 47). När Tv-

monopolet bröts år 1987 öppnades ytterligare inkomstkanaler för hockeyklubbarna. Hockey-

ligans totala försäljning av sponsring och Tv-avtal gick från drygt en miljon kronor år 1987 

till cirka 75 miljoner tio år senare. Den ökade omsättningen bland elitklubbar fortsatte under 

2000-talet då intäkterna bland elitserielagen säsongen 2009/10 låg mellan 80-170 miljoner 

kronor. Backman fastslår utifrån detta att det inte längre handlar om några föreningar utan 

fullskaliga företag (Backman, 2012: 49, 53-54). 

 

Vidare har vi funnit två studier som berör idrottens ekonomiska regleringar. Från år 2006 

återfinns en studie om den finansiella krisen i europeisk klubbfotboll. I ett försök att konkreti-

sera det finansiella läget har Lagos, Simmons och Szymanski (2006: 5-8) tagit ansats ur den 

ökade ekonomiska tillväxten inom fotbollen. De menar på att ökade Tv-intäkter och andra 

ekonomiska inkomstkällor också medfört högre utgifter, vilket i förlängningen har resulterat i 

en stigande skuldsättning. Studien visar på att mindre klubbar i bland annat England, Skott-

land och Portugal tenderar att ha en högre finansiell ohälsa. Det är endast i Italien som både 

stora och små klubbar drabbats av ekonomiska kriser. För klubbarna i Frankrike, Spanien och 

Tyskland är situationen en annan. På grund av hårdare regleringar är den vinstmaximerande 

förmågan med möjlighet att anta högre kommersiella mål mer begränsad. Lagos, Simmons & 

Szymanski (2006: 8) förklarar att de franska klubbarnas ekonomi noggrant övervakas av det 

inhemska förbundet. I Tyskland har reglerna kring ägarstrukturen hjälpt till att undvika eko-

nomiska kriser. De lån som klubben väljer att ta garanteras personligen av klubbens tjänste-
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män. Till synes har denna reglering medfört ett effektivare sätt att styra den ohälsosamma 

ekonomin.  

 

I den andra studien analyseras betydelsen av lönetak som ekonomisk reglering. Késenne 

(2000: 423) förklarar att lönetak i amerikanska idrotter varit ett vitalt incitament för att rädda 

klubbar som har svårt att klara en ekonomisk hållbarhet. Vanligen beror detta på att klubbarna 

geografiskt befinner sig på en svag marknad för sin idrott. Införandet av lönetak har även 

motverkat att klubbar som kan erbjuda högst löner inte blir för överlägsna, vilket kan skapa 

en ojämn och förutsägbar serie. Regleringen har dock inte varit problemfri och föranlett spe-

larstrejker i flera idrotter. (Késenne 2000: 422-423). Vidare menar Késenne att lönetak säker-

ligen kommer att tillämpas även i europeisk idrott i framtiden. Detta då idrottsklubbarna är på 

väg att utvecklas till kommersiella vinstmaximerande företag, samtidigt som många klubbar 

har finansiella problem där lönetak skulle kunna reducera de negativa siffrorna (Ibid). 

Késenne (2000: 429) slår också fast att lönetak i amerikansk idrott jämnat ut och hållit ner 

spelarlönerna.  

 

Närmast till hands om ishockeyns elitlicens återfinns annars tre studentuppsatser. Den tidigast 

framställda är Kenttä & Stenmarks (2004) studie. De behandlar hur krishantering sker i klub-

bar när ekonomiska problem uppstår. Genom intervjuer med fem klubbar som haft problem 

med sin ekonomi försökte de söka svar på varför svenska idrottsföreningar hamnar i finansi-

ella svårigheter (Kenttä & Stenmark 2004: 3). De slutsatser som drogs visade på att ekono-

miska problem uppstod på grund av organisatoriska brister, kraftiga löneökningar och att 

publik- och sponsorintäkter sjunkit. Det framkom även att samtliga respondenter delade me-

ningen om att elitlicensen inte var lösningen på föreningarnas försämrade ekonomi (Kenttä & 

Stenmark 2004: 43-44).  

 

Den andra studien, Duvsten, Karlsson & Ström (2005), riktar sig till att se hur kompetensför-

sörjningen är i tre föreningars styrelser. Författarna drar slutsatserna att klubbarna skiljer sig i 

flera anseenden då en klubb befinner sig i Elitserien (Luleå) och de andra två i Division 1 

(Boden och Kiruna). Skillnaderna ligger i befintliga resurser, status och attraktionskraft, samt 

andel av ideellt arbete i klubben. Av slutsatserna framgår även att klubbarna har påverkats i 

olika omfattning av elitlicensen (Duvsten, Karlsson & Ström 2005: 2, 32). De menar att Luleå 

inte berörts i större hänseende då de är en ekonomiskt välmående klubb. För Boden och Kiru-

nas del har däremot licensen medfört en bättre ekonomi och större kontroll över de ekono-
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miska medlen. En negativ effekt av elitlicensen lyfts fram i form av att kostsamma investe-

ringar är svåra att göra med hänseende till licensens krav om positivt eget kapital (Duvsten, 

Karlsson & Ström 2005: 32-33).  

 

En tredje studie om svensk ishockeys elitlicens återfinns i Ellingsen och Engquists (2012) 

Ekonomisk stabilitet i hockeyallsvenskan. Genom intervjuer med klubbrepresentanter under-

söktes huruvida elitlicensen är ett effektivt reglemente, så till vida att den uppnår syftet om att 

skapa ekonomisk stabilitet hos föreningarna. Ellingsen och Engquist (2012: 46-47) påvisar att 

elitlicensen har en förebyggande effekt i de beslut som fattas av klubbarna. Främst beror detta 

på en klarare bild av vad som är rätt och fel. De menar även att klubbar med god ekonomi 

tenderar att i mindre utsträckning bry sig om licensens villkor, medan de som har en sämre 

ekonomi lägger an ett större fokus på elitlicensens krav. Slutligen konstaterar författarna att 

de funnit elitlicensen vara en effektiv reglering (Ibid).  

4.3 Forskningslägets konklusion 

Den forskning som bedrivits om svensk ishockeys elitlicens är skral. Vad vi har kunnat finna 

är tre betydande studentuppsatser. Det vill säga att ännu har ingen i bredare utsträckning be-

rört bilden av hur elitlicensen upplevs inom svensk ishockey. Dessa studier som gjorts i 

närmast anslutning till vår studie och dess syfte har dock vissa intressanta beröringspunkter. 

De vidrör till viss del elitlicensens påverkan och effekt, men inte ur ett bredare perspektiv, 

vilket gör det svårt att utifrån dessa bilda en djupare uppfattning kring vad ishockeysveriges 

syn och tycke är kring regelverket. Likväl utgår dessa studentuppsatser från ett företagseko-

nomiskt perspektiv, vilket är en skillnad mot denna studie, som har en idrottsvetenskaplig 

utgångspunkt. 

 

De avhandlingar som presenterats i forskningsläget är till stora delar den vetenskapliga forsk-

ning som framställts inom svensk ishockey. Framställningen visar dock att ingen av dessa 

berör uppfattningar om elitlicensen och dess utformning. Dock utgör de en ypperlig grund-

källa och värdefull beskrivning av ishockeyns historiska och ekonomiska framväxt i landet. 

Med hjälp av deras forskning har denna studies forskningsansats kunnat förmedla den miljö 

som vuxit fram inom svensk ishockey, och som direkt berör elitlicensen. Detta är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till för att kunna skapa en helhetsuppfattning. I denna konklusion av 

forskningsläget kan vi således konstatera att det finns ny kunskap att bringa fram.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Framställningen kretsar kring 

undersökningens två centrala begrepp, bild- och kommersialiseringsbegreppet, som reds ut 

nedan.  

5.1 Bild 

Studiens syfte har legat i anslutning till det vardagliga begreppet ”bild”. Vad är då en bild? 

Nationalencyklopedins (Ne.se) definition av bild är ”avbildande framställning av något”. Till 

sin grund har begreppet en utgångspunkt i framställningen av ett objekt eller ett föremål. Men 

en bild kan även framställas via det muntliga och det skriftliga. Följaktligen kan en bild 

utgöra en helhet antingen genom visuell åskådning eller genom föreställning av något 

(Cornell red. 1985: 41). Yttrandet och tolkandet av en bild kan ske på olika vis men inte hur 

som helst. En bild består av olika beståndsdelar och får sin mening i den kontext den verkar 

inom. Den kan således förändra sig över tid allteftersom den sociala relationen och kontexten 

förändras (Aspers red. 2004:18).  

 

En forskare som har använt sig av begreppet bild är Martin Alm. I sin avhandling 

Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel för Alm (2002: 18) fram att en bild 

innehåller och förmedlar kunskap utefter uppfattningar om fakta, värderingar och känslor. 

Vidare för Alm också fram att delarna av en bild består av handlingar som kan förändras med 

tiden. Om handlingar eller ny information integreras i bilden kan bilden i sig få en ny 

innebörd. Detta medför att bilden kan vara växlande. Alm (2002:19) använder begreppet bild 

som teoretisk utgångspunkt för att utmärka verklighetsuppfattningar och utmärkande 

värderingar hos en gemensam aktör. Med ovanstående begreppsförklaring kommer vi, likt 

Alm, använda begreppet bild som teoretisk utgångspunkt. Respondenternas olika 

förutsättningar, erfarenheter och infallsvinklar utgör skillnader i värderingar och uppfattningar 

kring elitlicensen. Därav skapar de olika infallsvinklarna en nyanserad bild av elitlicensen, där 

mönster och olikheter kan urskiljas i den framställning som presenteras av respondenterna. 
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5.2 Kommersialisering 

Kommersialiseringsbegreppet är flitigt förekommande i diskussioner om idrottens utveckling. 

Dock behöver även denna benämning begreppsbestämmas. Enligt nationalencyklopedin 

(Ne.se, 2013) syftar begreppet till affärsinriktat vinstintresse. En som behandlar termen 

kommersialism inom idrotten är Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap. Peterson 

(2003: 62) menar att när Riksidrottsförbundet (RF) avskaffade amatörreglerna år 1967 kom 

samhället att öppnas mot två centrala aktörer, marknaden och staten. Riksdagen kom fram till 

ett beslut om en ny reform på bidragsområdet vilket resulterade i att föreningarna såg 

utvecklingspotentialen av en ny organisationsstruktur. Föreningarna förändrades och blev mer 

professionella, hierarkiska och specialiserade för att kunna bemöta nya behov. Petersons 

(ibid) förklaring av den kommersialisering som idrotten stått inför ligger i den 

professionalisering som vuxit fram på ledningsnivå i elitverksamheter. Han menar på att det 

hade varit omöjligt att skapa ett pengaflöde i miljonklasserna om inte den rätta kompetensen 

funnits. Som ett led av detta har utvecklingen inom elitidrotten kommit att alltmer ses som en 

värdeproducerad produkt till förmån för de kommersiella intressenterna, och som styrt och 

formerat föreningarnas innehåll. Nedan preciserar Peterson begreppet kopplat till idrotten: 

 

Enligt ordboken är kommersialisering att göra något – i vårt fall idrott - till föremål för 

vinstgivande affärsverksamhet. Av detta följer att kommersiell idrott inte i första hand 

anordnas för idrottens egen skull – för utövare och åskådare - utan för att ge vinst.    

     

(Peterson, 2003:60)  

 

Det lekfulla med idrotten på elitnivå har, enligt Peterson (2003:61), således åsidosatts med 

anledning av att goda sportsliga resultat kan omvandlas till faktiska pengar. Peterson 

(2003:63) menar också att de idrotter som ligger i framkant av en kommersialisering i Sverige 

är ishockeyn och fotbollen. Vi kommer i denna studie att utifrån Petersons definition och be-

greppsbestämmelse se om kommersialiseringens påverkningar kan urskiljas i den bild re-

spondenterna delger om elitlicensen.  
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6. Resultat 

I följande kapitel tas resultaten upp från intervjuerna. Kapitlet följs av respondenternas bak-

grund samt studiens tematisering; respondenternas syn på elitlicensens betydelse, påverkan 

och funktion. 

6.1 Respondenternas bakgrund 

De intervjuade respondenterna är i åldersspannet 30 – 63 år. De respondenter som represente-

rade en klubb har haft en post i föreningen mellan fem månader till tio år. Av de bakgrunds-

frågor vi använde oss av framkom det att majoriteten av respondenterna i klubbarna har haft 

en ledande position i näringslivet med en bakomliggande utbildning fördelat på ekonomi, 

lärare och sjukvård. De respondenter som inte representerade en klubb har i olika former följt 

svensk ishockey mellan 20- 40 år. 

6.2 Synen på elitlicensens betydelse för svensk ishockey 

Respondenternas medvetande om elitlicensens bakgrund och uppkomst var övervägande vagt. 

Ett fåtal av respondenterna sade sig ej ha vetskap om historian kring licensen. Resterande 

intervjuobjekt uppgav sig ha någorlunda kännedom om bakgrunden och kan urskiljas genom 

följande utsago: 

 

...vad vet jag om elitlicensen, jag vet ungefär vad den säger, liksom vad det gäller i kapital 

och att man inte ska gå med förlust mer än ett år i stöten och sådär. Och visa på vändande 

siffror… Om man har några anmärkningar så är man tvungen att visa på en plan för att 

komma tillrätta med det. Men jag är inte insatt på detaljerna… 

 

Vid frågan om elitlicensens betydelse för svensk ishockey framkom en gemensam positiv 

respons gällande elitlicensens existens. De menade att det är en förutsättning för att ishockeyn 

ska kunna mötas med respekt och att det vore förödande om lag inte klarar av att slutföra sä-

songen. En respondent uttryckte betydelsen enligt följande:  

 

Jag tycker det är utmärkt. Jag tycker det är bra att det finns ett krav på föreningarna att de 

ska ha ordning på ekonomin för att få fortsätta verksamheten och är fortfarande helt nöd-

vändigt med tanke på det vi ser runt omkring oss. 
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Majoriteten av respondenterna tyckte dock att elitlicensen inte fullgjorde sitt syfte och me-

nade att avsikten med att ha en elitlicens är bra men att det alltför ofta dyker upp klubbar med 

ekonomiska bekymmer. De menade att licensen har haft en viss inverkan mot de ekonomiska 

problemen, men långt ifrån i tillräcklig utsträckning. Den gemensamma synen exemplifieras 

nedan:  

 

Alltså tanken är god i grund och botten liksom, men jag tror inte den har fått den effek-

ten…så på så sätt tycker jag inte att den lett till att man blir ansvarsfull och så vidare va, för 

det har varit för många exempel där det har varit lite tveksamma… tveksamma situationer 

men där klubbarna ändå klarat sig i slutändan. 

 

Med respondenterna diskuterades också frågan om vad de ansåg om en kommande elitlicens i 

Division 1. Övervägande hade en positiv inställning till initiativet medan några inte ansåg sig 

ha någon särskild uppfattning i frågan.  De respondenter som stod bakom en elitlicens i Divis-

ion 1 menade att Division 1 klubbarna måste vara beredda att ta sitt ansvar: 

 

De har ju tagit det här steget att man vill bli lilla allsvenskan eller vad man kallar sig, ja och 

då får man stå upp för det. Det kommer inte bli lättare… Har man ambitionen att spela i all-

svenskan ska man också vara beredd på att det är slut med liksom gammaldags förenings-

verksamhet där man kan byxa vissa grejer. Här är det blodigt allvar liksom… 

 

Det fördes också diskussion om ett tudelat resonemang med utgångspunkt i vart gränsen skall 

dras mellan elit och amatör. Det menades att den ideella idrotten kan komma i kläm om det 

skulle införas en elitlicens i division 1, och åsyftade till svårigheten för dessa föreningar att 

skaffa betydande intäkter.   

 

Alltså vart går gränsen mellan elit och den ideella föreningen?  Den går ju någonstans där runt i division 1. I 

Division 1 finns det ju vissa klubbar som driver en ganska professionell verksamhet eller vill göra det och så 

finns det klubbar som driver det nästan helt ideellt. 

 

 

Samtliga intervjuade division 1 klubbar var av uppfattningen att en elitlicens är befogad i de-

ras serie. Av svaren framgick det en bild av att många klubbar inte har en stabil ekonomi. 

Därav kunde de tänka sig att ett regelverk skulle vara ett bra incitament till att förbättra situat-

ionen. Vidare menade då respondenterna att således bör de också se till att hitta ”rätt” kostym 

och anpassa sig bättre gentemot sina ekonomiska förutsättningar. 
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6.3 Synen på elitlicensens påverkan inom svensk ishockey 

Gällande argumentet om att elitlicensen fungerar som ett medel i att försvåra serieavance-

mang skilde sig åsikterna markant. Vissa bedömde att regelverket inte påverkade möjligheten 

till serieförflyttning. En respondent uttalade sig följande om saken: ”Jag håller inte med om 

det, eftersom det bara handlar om plus eller minus. Teoretiskt sätt skulle du kunna omsätta en 

miljon som klubb och ändå få elitlicens”. Andra respondenter förmedlade ett tudelat resone-

mang i frågan. En av dessa menade att elitlicensen nog påverkar till viss del men att de oför-

delaktiga Tv-avtalen mellan serierna har en minst lika stor påverkan, om inte större. En annan 

som var tudelad i frågan uttalade sig enligt följande: 

 

Jag vill vara lite feg i mitt uttalande och säga att det inte är… jag vill tro att det inte är så. 

Vill man stänga serier rakt över varandra då kan de… det finns föreningar som har så 

mycket makt att om de vill stänga serierna så kan de rösta igenom det. 

 

Vidare resonerade respondenterna att elitlicensen kan leda till en viss begränsning mellan 

serierna, men menade på att det är ett nödvändigt ont. De åsyftade till att föreningarna behö-

ver börja agera ur ett långsiktigt perspektiv. Resterande respondenter menade att elitlicensen 

faktiskt har en begränsning gällande serieförflyttningar och förde liknande diskussioner. 

Dessa kan sammanfattas genom följande uttalande:  

 

Ja, det kan jag väl se i för sig, du kan ju välja att ta ett strategiskt beslut att nu satsar vi jär-

net här i tre års tid och kalkylerar med en ekonomisk förlust här nu i tre års tid men under 

den tiden vill vi ta oss upp eller vad sjutton som helst, så det är klart att det begränsar. 

 

Trots elitlicensens motiv om en stabilare ekonomi var samtliga respondenter överens om att 

det sker ett för högt risktagande inom ishockeyn kontra de ekonomiska förutsättningarna re-

spektive förening har. Vidare menade respondenterna att elitlicensen bevisligen inte påverkat 

i någon större utsträckning då det funnits klara fall på ekonomiska problem i föreningar: 

 

Växjö Lakers trollade med sin bokföring tre-fyra år för att dölja hur dåligt de hade det. Fick elitlicens på rätt 

tveksamma grunder. Hade det varit proffs som suttit uppe i Stockholm och verkligen granskat klubben hade 

förmodligen inte Växjö Lakers...ja om de ens hade funnits, så hade de definitivt inte spelat i Elitserien idag. 
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Motiven för risktagandet var även en samlad bild om främst två aspekter. Dels att klubbarna 

lever över sina tillgångar för att nå sportslig framgång och således ekonomisk vinning. Och 

dels för att sponsorer, fans och media sätter press på klubbarna, samt att känslor styr jakten 

efter bättre resultat. 

  

Det kittlas så in i helvete med sport. Det är känslor och man vill ha framgång på ett an-

norlunda sätt. Då är det liksom lätt att åka med det racet och då överinvesterar man och tror 

”att det här kommer bli skitbra, vi kommer tjäna så här mycket pengar”. Så går man inte till 

final eller slutspel, så jag tror att det är så att man lever helt enkelt över sina tillgångar och 

så har man en övertro på intäktssidan.    

      

Det lyftes även tankar om att det kan finnas personliga motiv till att ”offensiva” beslut fattas. 

En respondent förklarade motiven med att många säkerligen vill bli hjälten som får klubben 

att vinna titlar eller ta steget upp en division. ”… man vill så gärna att den klubb man repre-

senterar skall lyckas så att man är beredd att ta, i mina ögon, genuint korkade beslut”. 

6.4 Synen på elitlicensens funktion inom svensk ishockey 

Minoriteten av respondenterna ansåg att elitlicensen har fungerat bra. De menade att regel-

verket har bevarat och stärkt kvalitén inom svensk ishockey. Dock menade en av dessa re-

spondenter att ”…det är viktigt att man följer den i ett skarpt läge. Att man är väldigt tydlig.” 

Resterande respondenter framhöll däremot en kritisk hållning till elitlicensens reglering. Re-

sonemangen tog sig en utgångspunkt i elitlicensens mätinstrument, det egna kapitalet. Flera 

av respondenterna menade att det finns för många gråzoner. En gemensam bild var att det är 

för lätt att uppnå kraven med hjälp av olika bokföringstekniker. Följande två citat exemplifie-

rar respondenternas gemensamma syn på elitlicensens funktion:  

 

Jag tror man måste gå djupare in i föreningarnas ekonomi. Det är ju så jäkla lätt att fuska, 

för det är så mycket som står på spel. Jag menar, spelar man i elitserien och får 30 miljoner 

per år, och liksom hamnar du på en eller två kronor fel så tappar du den platsen. Man behö-

ver inte vara så kriminellt belastad för att slinta lite med pennan i det läget. 

 

Den har ju inte fungerat som det var tänkt utan som med allting annat så gäller det att hitta 

kryphål för den som får krav på sig, och alltså jag ljuger nog inte om jag säger att det har 

trixats lite grann med bokföringen sedan elitlicensen infördes.   
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Just någon form av förändring av elitlicensen var ett återkommande ämne, att licensens regler 

bör ses över och skärpas. Majoriteten av respondenterna såg en fördel i att utveckla elitlicen-

sen. Olika förslag fördes fram. En av respondenterna ansåg att den ekonomiska kontrollen bör 

ses över mer än en gång per år. En annan respondent såg till att elitlicensen bör innefatta 

andra ekonomiska mått och föreslog ett kassaflödesmått, ”Jag är absolut för någon form av att 

man måste fylla vissa ekonomiska krav, men man bör se över systemet.” En tredje pekade på 

att som systemet ser ut idag är det uddlöst och syftade till att de interna kriterierna i klubben 

är större än vad elitlicensens krav ställer: 

 

Jag skulle vilja tuffa till den och göra den tydligare där man styr den lite mer mot likviditet 

vid bokslutsdatum. Att man ska uppehålla både soliditet och likvida tal. Då skulle man få 

en fungerande elitlicens. 

 

Ett annat förändringsspår som gavs var att förbundet kan ta mer ansvar vad det gäller att in-

formera och hjälpa föreningar att inte hamna i obeståndssituationer, det vill säga att arbeta i 

förebyggande syfte. ”De kan hjälpa till och jobba som en resurs någonstans… för ibland så 

blir du ganska ensam.” Därtill hade respondenterna varierande syn beträffande förbundets 

tydlighet gällande elitlicensens regler. Majoriteten menade att det fanns klara otydligheter i 

vissa aspekter. Det lyftes tveksamheter kring vad som gäller vid rekonstruktioner, besked om 

serieförflyttningar på grund av utebliven elitlicens, samt hur konsekventa nämnden är i dess 

granskning. Nedan återges uttalanden i frågan:  

 

… jag upplever att förbundet är lite tjänstemannastyrt, och väldigt så här föreningsstyrt, 

som gör att besluten kan bli lite, vaga och kanske lite så här ”ja, egentligen är regeln så men 

man kan ju tolka den, men gör inte om det”… Här kan den glida litegrann, för det är någon 

slags kamratskap i grund och botten i den här idrottsvärlden. 

                                                             

 
... lite tandlöst kan jag tycka ibland att specialförbunden är, och det beror ju på att ofta sitter 

ju människor i specialförbunden litegrann på två stolar, det vill säga att man ofta är 

engagerad i någon form i en förening också och då sitter man litegrann kanske i båda 

lägren, inte alla men en del personer. Familjen är ganska liten och, för att vara snäll då så 

kan man säga att man är väldigt lösningsorienterad när det gäller sådana här saker. 
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Slutligen diskuterades även att olika klubbar har olika värde för svensk ishockey. Diskussion-

en hade sin utgångspunkt i huruvida förbundets licensnämnd är konsekventa i sin bedömning. 

Resonemangen tydliggörs med följande citat:  

 
Först var ju elitlicensen så här att du ryker ut direkt när du har negativt eget kapital sen när 

Djurgården uppvisade negativt eget kapital då införde de det här extraåret, som gjorde att 

du måste uppvisa en handlingsplan, så det är en lex Djurgården kan man säga. 
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7. Analytisk diskussion 

I följande kapitel redogörs studiens analys. I denna fas behandlas den insamlade empirin med 

studiens teoretiska utgångspunkter och forskningsläge. Analysens utfall diskuteras löpande. 

Kapitlet följs sedan av studiens slutsatser, kritisk reflektion samt förslag till framtida forsk-

ning. 

 

Studiens syfte var att skapa en bild om hur klubbarna och aktörerna upplever elitlicensen och 

dess utformning. Efter många intressanta och givande intervjuer kommer vi att föra en analy-

tisk diskussion kring respondenterna och deras svar. I mångt och mycket var uppfattningarna 

likartade trots att vi intervjuade respondenter med skilda förutsättningar och utgångspunkter i 

svensk ishockey. Det framkom också att majoriteten av respondenterna har en bakgrund från 

näringslivet, något som Peterson (2003: 62) påvisar är en effekt av idrottens kommersiella 

utveckling.  

 

Den bild som framställs av denna studies tolv respondenter skall ses som endast deras åsikt 

vid tillfället de intervjuades. Det är viktigt att ta i beaktning att deras uppfattning kan föränd-

ras över tid och kan därför medföra en annan åsikt vid ett annat tillfälle. Detta är något som 

Aspers (2004: 18) också poängterar, att en föreställning kan förändras beroende på hur en 

person ser sammanhanget. 

 

Alm (2002: 19) menar att en bild utgör verklighetsuppfattningar och utmärkande värderingar 

hos en gemensam aktör. Den bild som åskådliggörs hos samtliga intervjuade är att en ekono-

misk reglering i form av en så kallad elitlicens är bra för svensk ishockey. Elitlicensen har till 

viss del motverkat finansiella problem och troligen skapat ett bättre ekonomiskt klimat för 

klubbarna än om inget regelverk existerat. Däremot uppfattas regelverket vara för klent alter-

nativt för ihåligt. Respondenterna menar att elitlicensens reglering är för svag vilket gör att 

möjligheten finns för klubbar att medvetet justera sitt kapital via bokföringstekniker. Därav 

kan det fortfarande finnas klubbar som har finansiella problem, men som inte uppmärksam-

mas förrän skulderna blivit alltför stora. I studiens forskningsläge presenterades Lagos, Sim-

mons och Szymanskis (2006) studie om ekonomiska problem i europeisk klubbfotboll. För-

fattarna noterade att serier med ekonomiska missförhållanden har låga eller inga ekonomiska 

regleringar medans andra, till exempel den franska ligan med strikta ekonomiska regler, klarat 
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sig undan dessa problem (Lagos, Simmons och Szymanski 2006: 5-8). Sett till deras studie 

och med tanke på den ekonomiska problematiken i svensk ishockey kan jämförelsen göras att 

elitlicensen kan anses vara en svag reglering. Detta är också i likhet med vad Kenttä och 

Stenmark (2004: 43-44) noterat i sin studie, att elitlicensen inte skulle lösa den ohälsosamma 

ekonomin bland klubbarna. Att licensnämnden endast kontrollerar föreningarnas ekonomi en 

gång om året är också beaktningsvärt. Till synes kan det vara en av de bakomliggande orsa-

kerna till det mörkertal respondenterna talar om. Det kan även leda till att svenska ishockey-

förbundet får en felaktig inblick i hur ekonomin ser ut bland landets elitklubbar. Å andra si-

dan visar Ellingson och Enqvists (2012: 46-47) studie på att licensen har en förebyggande 

effekt mot ekonomisk instabilitet. Därav är det svårt att kunna konstatera hur regelverket ter 

sig inom den svenska ishockeyn, då uppfattningarna skiljer sig från fall till fall. De pågående 

diskussionerna kring Leksands IF kan också ha påverkat respondenternas kritiska hållning till 

elitlicensen. 

 

Vi kan bilda oss en uppfattning om att samtliga respondenter är positiva till en implemente-

ring av en elitlicens i Division 1. Det samlade resonemanget är att ekonomin är dålig hos 

många klubbar i serien. Några tveksamheter ställs dock i form av hur pass elitiserad och 

kommersialiserad serien är för att en elitlicens ska vara befogad. Intressant i sammanhanget är 

även att samtliga division 1 klubbar i denna studie var positiva till den kommande elitlicen-

sen, trots att två av dem i dagsläget inte skulle nå upp till kraven. Respondenterna yttrade att 

höjda löner blivit ett problem för flertalet klubbar. I anslutning till de många klubbars dåliga 

ekonomi kan vi tänka oss att en tro finns bland dessa respondenter om att lönerna i framtiden 

sjunker på grund av elitlicensens krav. Késenne (2000: 423) för också ett liknande resone-

mang utifrån nyttjandet av lönetak. Han menar att lönetak motverkar överlägsenhet från de 

klubbar som kan betala högst löner, och slår även fast att regleringen har hållit ner lönerna.  

 

Uppfattningen om att elitlicensen påverkar och försvårar serieförflyttningar lämnade blandade 

åsikter hos respondenterna. Flera anser att licensen har en viss begränsning, men att det bör 

ses som nödvändigt för att klubbar inte ska äventyra ekonomin i jakten på serieavancemang. 

Vidare ges åsikter som påpekar att de stora skillnaderna klubbarna får i Tv-anslag ökar klyf-

torna mellan serierna. Backman (2012: 47) har också indikerat på att liknande kritik uppkom 

under 1970-talet, då elitserieklubbarnas intäkter ökade kraftigt. Det menades även då, på 

grund av ofördelaktiga ekonomiska förutsättningar, att det var oerhört svårt att utmana om en 

elitserieplats. 
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En tydlig bild återges av respondenterna där övervägande pekar på att det finns många otyd-

ligheter om förförandet kring elitlicens. Bland dessa lyfts oklarheter kring rekonstruktionsfrå-

gan, sena beslut om serieförflyttningar på grund av utebliven licens, samt en viss oro för kon-

sekventheten i bedömningarna från fall till fall. Utifrån respondenternas förmedlade budskap 

bildas en uppfattning om att Svenska Ishockeyförbundet behöver tydliggöra elitlicensens re-

glering. Vi ser att flera respondenter varit frågandes kring hur konsekventa förbundet är i sina 

licensbedömningar. Här ser vi att det finns en tydlig problematik som behövs lyftas för dis-

kussion. Svenska Ishockeyförbundets främsta uppgift är att främja och utveckla svensk 

ishockey. De som marknadsför svensk ishockey är till stor del elitklubbarna, på gott och ont. 

Många av respondenterna använde Leksands IF som exempel. De menar att klubben är ett 

viktigt lag och som marknadsför svensk ishockey på ett positivt vis genom det stora intresset 

som finns runt föreningen. Men, vilka problem ställer detta för Svenska Ishockeyförbundet 

om Leksands IF inte klarar kraven för att erhålla elitlicens?  Vilket förhållningssätt ska för-

bundet anta för att på bästa sätt upprätthålla sitt ansvar om att främja sportens utveckling? 

Dessa frågor är väldigt intressant och kan ifrågasätta elitlicensen och förtroendet för Svenska 

Ishockeyförbundet.    

 

Klubbarnas risktagande gentemot sina ekonomiska förutsättningar har diskuterats med re-

spondenterna. Samtliga är eniga om att klubbar tar alltför stor risk i att uppnå sportslig fram-

gång. Känslomässiga och icke rationella beslut är återkommande ord i diskussionen. Respon-

denterna menar att krav från sponsorer och fans om sportslig framgång ökar trycket på klubb-

ledningen, som leder till att klubben vill visa handlingskraft och förtroende till sina intressen-

ter. Detta ligger i linje med Fahléns (2006: 16-22) resonemang om att krav från klubbarnas 

omgivning påverkar beslutstagandet. Fahlén (Ibid) menar att det har lett till att organisationer 

anser det viktigare att framstå som legitima än att agera ur ett rationellt perspektiv. Här är det 

också gångbart att vända sig till Peterson som (2003: 63) konstaterar att svensk ishockeys 

toppskikt befinner sig i framkant av en kommersialisering. Ur detta perspektiv är det möjligt 

att se eller förstå vad respondenterna talar om gällande icke rationella beslut. En klubb tar de 

risker eller satsningar som krävs för att befinna sig i de kommersiella serierna, i syfte att 

uppnå ekonomisk vinst som följd. Således tror vi att elitlicensen kan bli av sekundär bety-

delse. 



Bilden av svensk ishockeys elitlicens 

Alfvén & Widlundh 

34 

7.1 Slutsatser 

Utifrån studiens sammanfattade resultat och analytiska diskussion presenteras här studiens 

slutsatser. Den bild som förmedlats av hur elitlicensens utformning upplevs konkluderas ne-

dan i punktform:  

 

 Elitlicensen upplevs bland respondenterna vara betydelsefull. Regelverket skapar en 

trovärdighet i svensk ishockey.  

 Elitlicensens funktion upplevs dock vara för tunn- andra ekonomiska mått behövs för 

att stärka regelverkets kvalité. Det finns för många “kryphål” i systemet.  

 Det framkommer en positiv bild gällande en implementering av en elitlicens i Divis-

ion 1. Främsta anledningen är att respondenterna anser att många klubbar har för dålig 

ekonomi. 

 Den bild som delges om elitlicensens påverkan är att regelverket upplevs ha en viss 

begränsning vid serieförflyttningar.  

 Kommersialiseringens påverkningar inom svensk ishockey kan även urskiljas i upp-

fattningen om elitlicensen.  

7.2 Kritisk reflektion   

Vi har intervjuat tolv respondenter om deras syn på ishockeyns elitlicens. Respondenterna 

består av både klubbrepresentanter och andra aktörer med olika insyn i svensk ishockey. Om 

andra respondenter hade medverkat är det fullt möjligt att ett annat resultat hade redovisats. 

Vidare hade det varit intressant att intervjua representanter från Svenska Ishockeyförbundet 

och dess licensnämnd för att få deras bild och upplevelse av elitlicensen. Med tanke på att 

ishockeyförbundet skapat regelverket hade deras perspektiv varit ett intressant tillägg och 

kunnat bredda studien ytterligare. 

7.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har vi kommit över intressanta synpunkter som skulle vara av värde för 

framtida forskning. Utifrån denna studies forskningsansats och dess perspektiv skulle det vara 

intressant att få till en studie som mer ingående riktar sig till hur det kommer sig att 
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klubbar hamnar i ekonomiska problem. I denna studie framkom att det finns en stor proble-

matik i klubbarnas beslutstagande och att det höga risktagandet är påtagligt, vilket borde ana-

lyseras närmare. Oss veterligen finns ingen omfattande forskning om detta vilket gör det ännu 

intressantare att se över, och som kan komma till användning för Svenska Ishockeyförbundet 

i arbetet med säkerställandet av en sundare ekonomi bland klubbarna.   
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BILAGA 1 

Dessa frågor ställdes till respondenterna. Intervjuerna startades med ett antal 

uppvärmningsfrågor följt av huvudfrågor som var kategoriserade efter en tematisering. 

Ofullständiga svar följdes av en följdfråga. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Klubbrepresentanter 

 Kan du berätta lite om din bakgrund? (Ålder, civilt yrke, utbildning,) 

 Vad är dina tidigare erfarenheter inom ishockeyn? 

 Vilken är din position i klubben? 

 Hur länge har du varit klubben? 

 

Andra aktörer 

 Kan du berätta lite om din bakgrund? (Ålder, civilt yrke, utbildning,) 

 Vad är dina tidigare erfarenheter inom ishockeyn? 

 Hur länge har du följt svensk ishockey? 

 Vad är din relation till ishockey idag?                  

 

Huvudfrågor 

 

 Vad vet du om elitlicensens historia och dess uppkomst i svensk ishockey? 

 Uppfyller licensen dess syfte det är tänkt att uppfylla? Varför/varför inte? 

 Hur ser du på elitlicensens betydelse för svensk hockey? 

 Vad tycker du om att elitlicensen nu även införs i division 1? Varför/varför inte? 

 Det har argumenterats för att elitlicensen fungerar som ett medel för att stänga serier 

och försvårar serieavancemang. Hur ser ni på saken? 

 Upplever du att klubbar oftast spelar ett för högt riskspel gentemot sina ekonomiska 

förutsättningar?  

 Hur tycker du att elitlicensen har fungerat? Varför/varför inte? 
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 Hur ser du på förbundets tydlighet alternativt otydlighet gällande elitlicensens regler? 

 Anser du att elitlicensen är bra som den är, eller vill du se några förändringar eller rent 

av slopa den? 
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BILAGA 2 

 
Information inför intervju anträffande idrottsligt fältarbete 
 

 

Hej! 

 

 

Vi talades vid tidigare idag på telefon angående en intervju om elitlicensen. Som tidigare nämnt 

är vi två studenter på Linnéuniversitetet som läser programmet Coaching & Sport Manage-

ment. Just nu skriver vi vårt examensarbete. Vår studie riktar sig mot ishockeyns elitlicens 

och dess betydelse för svensk ishockey. Som en del av detta skickar vi också våra etiska åta-

ganden som forskare samt information kring arbetet. 

 

Våra etiska åtaganden i denna studie grundar sig utifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 

Informationskravet 

- ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medver-

kan”. (Vetenskapsrådet, 2002: 7). 

 

Samtyckeskravet  

- ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. (Ve-

tenskapsrådet, 2002: 9). 

- ”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna ut-

sättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan”. (Vetenskapsrådet, 2002: 10). 

Konfidentialitetskravet  

- ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående”. (Veten-

skapsrådet, 2002: 12). 
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Nyttjandekravet  

- ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller ut-

lånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”. (Vetenskapsrådet, 

2002: 14). 

 

Vår intervju med er kommer att spelas in och därefter överföras till skrift. Efter att allt materi-

al bearbetats kommer vi åter kontakta er för ert samtycke, om de uttalanden vi använt oss av 

från er. För att upprätthålla vetenskapsrådets krav är Ni (klubbrepresentanterna) anonyma i 

denna studie. Materialet kommer inte heller att användas i annat än till denna studie. Presen-

tationen av detta examensarbete kommer att ske den 30 maj i IKEA salen på Linnéuniversitet 

i Växjö.  

 

Vid frågor, kontakta gärna vår handledare Tobias Stark som nås på 0470-70 83 93 eller via 

mail: Tobias.Stark@lnu.se 

 

Vi kommer kontakta er några dagar innan intervjun för en avstämning ifall några hinder eller 

liknande dykt upp. 

 

Väl mött och med vänliga hälsningar: 

Sebastian Alfvén & Kristofer Widlundh 

 

Kontaktuppgifter: 

Sebastian Alfvén     Kristofer Widlundh 

076 – 049 10 05    076 – 16 81 656 

Sa222bx@student.lnu.se    kw222am@student.lnu.se 
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BILAGA 3 

I denna bilaga återges de av förbundet utfärdade krav för att erhålla elitlicens i Elitserien och 

HockeyAllsvenskan. 

 

3.  Villkor för elitlicens  

3.1 För elitlicens krävs följande; 

3.1.1 förening får inte vara på obestånd, 

3.1.2  förening får inte i årsredovisning per den 30 april ha 

 negativt eget kapital under två på varandra följande 

 räkenskapsår, 

3.1.3  förening skall ha god organisation, 

3.1.4  förening skall ha ungdomsverksamhet i rimlig 

 omfattning och 

3.1.5 förening skall ha arena av godtagbar kapacitet och 

 kvalitet.     

 

   (Svenska Ishockeyförbundet, 2006: 2) 


