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ABSTRACT!
Hockeyspelare flyttar mer mellan föreningar och längre för att spela i föreningar nu än vad de 
gjorde för fyrtio år sedan. I samband med denna utveckling har spelares löner också ökat mer 
och mer. Men är det enbart löner som styr vilken förening som hockeyspelare vill spela för 
eller finns det andra faktorer som ligger bakom spelarens val? Syftet med det här arbetet är att 
ta reda vilka faktorer som motiverar spelare att flytta samt hur föreningar jobbar med faktorer 
vid sidan om ekonomi för att locka spelare. För att ta reda på detta har vi gjort en 
enkätundersökning som spelare inom SHL, Svenska Hockeyligan, och Hockeyallsvenskan har 
fått svara på och vi har även intervjuat Brynäs och Almtunas sportchefer. Resultatet som 
kommit fram till i är att den sportsliga faktorn är högst prioriterad bland hockeyspelare strax 
före ekonomi. Faktorer skiljer lite beroende på ålder och civilstånd där exempelvis yngre 
spelare prioriterar ort mer medan äldre prioriterar närhet till familj, skola och jobb. 
Föreningarna jobbar med andra faktorer än ekonomi där Almtuna och Brynäs exempelvis kan 
locka med närhet till Arlanda och Stockholm. Sett överlag är faktorer vid sidan av ekonomi 
viktigt att locka med även om ekonomin är viktigt.!!
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1. INLEDNING!!
Året är 1973. På flyget till Toronto sitter de två unga männen Börje Salming och Inge 
Hammarström. De har båda tvekat länge men har tillslut bestämt sig att flytta till Amerika. I 
Sverige lämnar de bakom sig den sociala tryggheten. Jobb, familj och kompisar, allt läggs åt 
sidan, men de två männen är ändå förväntansfulla. De ska nämligen göra något få svenskar 
tidigare gjort, de ska åka till Amerika och spela proffshockey i världens bästa liga. !1
! Så här såg det ut för 30 år sedan i Hockeysverige. Det var oftast väldigt ovanligt att 
spelare flyttade mellan hockeyföreningar och speciellt ovanligt var det med spel utomlands, 
då speciellt i världens bästa liga NHL, National Hockey League. Oftast stannade spelare i 
samma lag som de spelade i under juniortiden. Det var där tryggheten fanns och där spelarna 
hade nära till familjen och kompisarna. På den här tiden var svenska hockeyligan heller ingen 
proffsliga, vilket betydde att inga spelare levde på hockey. De låga lönerna ledde till att 
spelare oftast jobbade i staden där de spelade hockey. Lönerna var därför inte det som 
motiverade spelare att flytta till en annan förening.  !
 ! Idag ser det däremot annorlunda ut. Spelare byter förening i tid och otid, där föreningarna 
lockar de bästa spelarna med höga löner och där även föreningstatus och sportsliga faktorerna 
lockar. Almtuna IS i Uppsala och Brynäs IF i Gävle är två lag placerade nära varandra men 
med två olika förutsättningar. Det ena laget spelar i SHL, Svenska Hockeyligan, och det andra 
laget spelar i Hockeyallsvenskan, Sveriges andra division. På grund av olika stora budgetar 
och olika sportsliga utmaningar måste de locka till sig spelare på olika sätt. Men hur gör de 
för att locka till sig spelare och vad finns det att locka med? Vad är det egentligen spelare 
prioriterar vid val av förening och hur jobbar förening för att rekrytera spelare? !!
1.1 Syfte och frågeställning!
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur svenska hockeyspelare prioriterar olika faktorer 
vid val av hockeyförening vilket kommer undersökas genom en enkät med spelare. Dessutom 
ska vi ta reda på hur de svenska hockeyföreningarna i sin tur arbetar för att behålla respektive 
värva nya spelare, vilket kommer att göras genom intervjuer med ansvariga ledare inom 
föreningarna. !!
• Hur har hockeyspelares migration inom Sverige förändrats genom åren? !
• Hur prioriterar svenska hockeyspelare olika faktorer vid val av förening? !
• Hur jobbar ishockeyföreningarna Brynäs IF och Almtuna IS med faktorer, vid sidan av 

ekonomi, för att locka spelare och hur kan detta arbete förbättras? !!!
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1.2 Avgränsningar!
I detta arbete kommer vi enbart att undersöka hur manliga hockeyspelare byter föreningar 
inom herrhockeyligorna SHL och Hockeyallsvenskan. Inga kvinnliga hockeyspelare eller 
hockeyföreningar har tillfrågats i denna studie. Detta har vi gjort för vårt eget intresse är 
större för herrhockey än vad det är för damhockey. Även det mediala intresset är större för 
herrhockey och därför tror vi även att herrföreningar kan locka med andra faktorer mer än vad 
damföreningar kan och även att det finns fler möjligheter att välja föreningar runt om i 
Sverige för män. Ett arbete som fokuserar på både manliga och kvinnliga hockeyspelares 
byten mellan föreningar skulle kunna vara intressant men kommer inte skrivas om i detta 
arbete.!!
1.3 Disposition!
Det andra kapitlet i denna rapport kommer ge bakgrund där viktiga begrepp, föreningar i 
studien samt de olika ligorna står i fokus. I tredje kapitlet kommer teorin som används i denna 
studie beskrivas. Fjärde kapitlet innefattar metoderna i detta arbete, intervju och 
enkätundersökning, och det urval som valts. I femte kapitlet redovisas resultatet från 
intervjuer och enkätundersökningen. Sjätte kapitlet innehåller analys av resultatet och avslutas 
med slutsats.!!
1.4 Tidigare forskning!
Inom ämnet faktorer som kan få hockeyspelare att välja förening finns inte så mycket tidigare 
forskning. Däremot finns det en större mängd forskning inom fotbollen och hur fotbollspelare 
prioriterar olika faktorer vid flytt. I teorin använder vi oss av teori från tidigare studier så som 
Elliot  som studerat utländska spelare i polsk fotboll och frågat sig varför de valde att spela i 2

Polen. Vi använder oss också av Maguire och Pearton  forskning om fotbollsspelare i England 3

och kategorisering av spelartyper. Det finns även forskning skriven av Hans Aldskogius  i 4

”Leksand Leksand Leksand” om hur hockeyspelare har flyttat längre och längre från sin 
födelseort för att spela i hockeyföreningar.!!!
2. BAKGRUND!!
Bakgrunden till detta arbete syftar till att ge läsaren en bakgrundsförståelse om ishockey och 
termer som har med ishockey att göra. Dessutom beskrivs en kort bakgrund om föreningarna 
som medverkar i intervjustudien.!!
2.1 SHL/Elitserien!
SHL, Svenska Hockey Ligan, är den högsta ligan i ishockeyns seriespel för herrar i Sverige. 
Ligan startade år 1975 under namnet Elitserien och bestod då av de lag som året innan 
kvalificerat sig för spel. Första året spelade tio lag: AIK, Brynäs IF, Djurgården IF, Frölunda 
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HC, Färjestad BK, Leksand IF, MODO, Skellefteå AIK, Södertälje SK och Timrå IF. 
Säsongen 1988/1989 utökades ligan till tolv lag vilket har varit standard ända sedan dess. !5
! 2001 genomfördes en omorganisation där Svenska Hockeyligan bröt sig ur Svenska 
ishockeyförbundet. Ansvaret för de kommersiella och sportsliga verksamheterna lades då 
istället hos Svenska Hockeyligan AB, en intresseorganisation som består av de föreningar som 
spelar i SHL/Elitserien. I juni 2013 bytte Svenska Hockeyligan AB namn till SHL AB i 
samband med att Elitserien bytte namn till SHL. !6
 ! I skrivande stund består ligan av tolv lag som varje säsong spelar 55 omgångar, där alla 
lag möter varandra fem gånger. De åtta bäst placerade lagen går till slutspel och det vinnande 
laget i slutspelet blir svensk mästare och får ta emot ligans pris, Le Mat-pokalen. !7!
2.2 Hockeyallsvenskan!
Hockeyallsvenskan är svensk ishockeys andradivision och består i dagsläget av 14 lag. Ligan 
spelas över 52 omgångar, där alla föreningar möter varandra fyra gånger. Innan säsongen 
2005/2006 bestod Hockeyallsvenskan av två�olika ligor, Allsvenskan Söder och Allsvenskan 
Norr, men spelas numera som en enad liga. Vid säsongens slut kommer de fyra bästa lagen att 
spela om två�SHL-platser tillsammans med de två�sämst placerade SHL-lagen i en så kallad 
kvalserie, där alla sex lag möter varandra inbördes två�gånger. De två�bäst placerade lagen gå��
upp till SHL och spelar där nästkommande säsong. De andra fyra lagen får spela i 
hockeyallsvenskan året efter.  De två�sämst placerade lagen i hockeyallsvenskan får spela 8

nedflyttningskval mot fyra lag från Division 1. Detta kval fungerar på samma sätt som SHL-
kvalet där de två bästa lagen får spela i hockeyallsvenskan och de fyra sämsta lagen får spela i 
Division 1 året efter. !9
 !
2.3 Transfer!
För att tydliggöra hur hockeyspelares vardag ser ut kommer en kort beskrivning av hur 
spelarövergångar fungerar, även kallat transfer från engelska ordet "transferring". För att ha 
ett entydigt ramverk för svensk ishockey har Svenska Ishockeyförbundet (SIF) fastställt en 
officiell tävlingsbestämmelse. Tävlingsbestämmelsen har ett flertal paragrafer med syfte att 
reglera och kontrollera transfers på både nationell och internationell nivå. Det är därför viktigt 
att dessa regler följs, speciellt då felaktigheter kan leda till böter och/eller poängavdrag. !1011

! Det som gäller för att en hockeyspelare ska få representera en hockeyförening är att 
spelaren är registrerad i ett speciellt register. Spelaren får då endast representera en förening, 
med undantag vid utlåningar. När en spelare tecknar ett spelaravtal måste avtalet följa ett 
fastställt formulär från SIF och måste sedan alltid godkännas av SIF innan spelaren får 
representera föreningen. Bestämmelse för längden på spelaravtalet varierar beroende på ålder, 
där seniorer kan teckna avtal på ett till fem år medan juniorer endast får teckna avtal på ett till 
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tre år. Yngre spelare får endast skriva avtal på ett år och minderåriga spelare måste även ha 
medgivande av vårdnadshavare. !12

! Spelare som vill byta förening under pågående säsong kan under perioden från maj till 
januari byta förening om alla parter är överens. Det betyder alltså att både spelaren och 
föreningen som spelaren representerar samt den nya föreningen har skrivit på ett avtal om 
övergång och ett nytt spelaravtal. Vid spelarövergångar under pågående säsong krävs även en 
övergångshandling.  För att illustrera hur många spelare som byter förening inom Sverige 13

och förtydliga hur komplext transfers är har en sammanställning gjorts som visar alla transfer 
inom Sverige som skedde i SHL mellan säsongerna 2012/2013 till 2013/2014 (se figur 1).!
!

Figur 1. Illustration av alla transfers inom Sverige för SHL föreningarna mellan säsongen 12/13 och 
13/14. Källa: Eliteprospect.  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!
 !
2.4 Föreningar i undersökningen!
Här följer en kort bakgrund om de föreningar som deltagit i intervjudelen av undersökningen. 
Syftet är att ge läsaren inblick i föreningarnas historia och lokalisering av föreningarna (se 
figur 2). !!
Almtuna IS!
Almtuna IS är en hockeyförening från Uppsala. Föreningen grundades 1932 men hade då 
endast fotboll och bandy på programmet. Det var först 1947 som ishockey blev en del av 
föreningen och idag är det en renodlade hockeyföreningen med både dam- och herrhockeylag. 
Almtuna IS har även lag i både J18 Elit och J20 Elit, högsta ligorna för juniorer. De har  
dessutom fostrat många talanger, däribland de lovande målvakterna Fredrik Pettersson-
Wentzel och Magnus Hellberg.  !14

! Almtuna IS har spelat i hockeyallsvenskan sedan säsongen 2003/2004, då de gick upp 
från Division 1. Föreningen är Upplands hockeydistrikts mest framgångsrika förening med 
hela 28 DM-titlar. Almtuna IS nådde sin största framgång när de under säsongen 1962/1963 
spelade i högsta serien, idag SHL. En annan stor framgång var säsongen 2009/2010 då !
föreningen kvalade till SHL, där de tillslut inte nådde hela vägen. Almtuna IS spelar idag i 
ishallen Metallåtervinning Arena, tidigare Gränby ishall, som ligger i stadsdelen Gränby i 
norra Uppsala. Arenaområdet består av tre ishallar där A-hallen har en kapacitet på 2800 
åskådare. !15

!
Brynäs IF!
Brynäs IF är en idrottsförening från Gävle som bildades 1912. Hockey blev en del av 
föreningen 1939 och Brynäs A-lag gjorde sin debut i ishockeyns högsta liga säsongen 
1943/1944. Brynäs IF var då�det första laget utanför Mälarregionen som deltog i ligan. Efter 
några knackiga år där laget pendlade mellan högstaligan och andraligan etablerade sig Brynäs 
som ett ledande lag i Sverige. Säsongen 1963/1964 tog föreningens sitt första SM-guld. Efter 
det har det blivit hela 13 SM-guld, vilket gör Brynäs till Sveriges näst mest framgångsrika 
hockeyförening endast slagen av Djurgården IF med sina 16 SM-guld. Senaste guldet tog 
föreningen säsongen 2011/2012.!
! Brynäs IF har inte bara många SM-guld utan är även ett av enbart två�lag som aldrig åkt 
ur högstaligan sedan Elitserien startade, trots att Brynäs under några år kvalade sig kvar. 
Förutom hockeyn har Brynäs IF även varit framgångsrika i både fotboll och friidrott. Brynäs 
IF spelar idag ishockey i Läkerol Arena, tidigare känt under det mer populära namnet 
”Gavlerinken”. Läkerol Arena har en kapacitet på�8585 åskådare. !16

!!!!!
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!
Figur 2: Lokalisering av de två föreningarna i studien. Källa: Egen bearbetning av hittafastigheter.se  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3. TEORI!!
Här beskrivs teorin som i detta arbete handlar om faktorer som kan få idrottsmän att flytta, 
anledningar till flytt samt vilka typer av migranter de olika spelarna tillhör.!
 !
3.1 Faktorer vid flytt!
Under de senaste åren har hockeyföreningarna i Sverige stadigt ökat sina inkomster allt 
eftersom pengar från TV-licenser och sponsoravtal ökat. 2013 signerades ett kontrakt för TV-
rättigheterna vilket ger föreningarna 325 miljoner kronor årligen att dela på, ungefär 27 
miljoner kronor per förening.  Denna summa kan jämföras med avtalet 2005 där 17

hockeyföreningarna fick 220 miljoner kronor årligen, drygt 18 miljoner kronor per förening, 
och som ersatte avtalet innan som var på�80 miljoner kronor årligen, knappt sju miljoner 
kronor per förening.  Detta har lett till att lönerna för hockeyspelare ökat markant på�senare 18

år då�hockeyföreningar kan locka till sig spelare med höga löner vilket då�triggar lönerna. På�
grund av detta finns en allmän uppfattning om att spelare väljer förening där de kan säkra den 
största ekonomiska vinsten, lön inklusive diverse bonusar.  Detta är inte konstigt då det 19

utanför den professionella sportvärlden är logiskt att lönen har stor betydelse vid val av 
arbetsplats.  Det finns däremot andra faktorer som spelar roll inom sportvärlden. Enligt 20

Maguire och Pearton beror valen på�en kombination av ekonomiska, politiska, historiska, 
kulturella och geografiska faktorer. Det har visat sig att motiven bakom spelarflyttar oftast 
beror på�olika individuella motiv såsom att söka sig till föreningar där spelaren får större roll, 
önskan att spela på�en så hög nivå�som möjligt eller närhet till familj och vänner. !21

! I vår undersökning delades dessa faktorer upp i fem grupper som låg till grund vid både 
intervju och enkätundersökning. Grupperna blev följande: sportslig faktor (egen roll inom 
laget), ekonomisk faktor, föreningens status och historia, ort och närhet till familj, jobb och 
skola. Med den sportsliga faktorn menades hur spelaren prioriterar de sportsliga frågorna 
inom föreningen. Inom denna faktor ingår allt ifrån hur mycket speltid spelaren får till hur 
föreningen lägger upp utvecklingen för en enskild spelare. Den ekonomiska faktorn hänvisar 
främst till lönen och de olika bonusar som spelaren kan tänkas få. Ort syftar till att visa 
betydelsen av ortens lokalisering samt storlek på orten. Föreningens status och historia avser 
till hur föreningen ses av spelare, till exempel framgångsrik förening, satsar på unga spelare, 
förening med en stark ekonomi. Närhet till familj, jobb och skola tar upp de sociala faktorerna 
och hur spelare prioriterar att ha dessa saker i sin närhet.!!!
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3.2 Push- och pull-faktorer!
De faktorer som nämns i ovanstående stycket är faktorer som kan få spelare att byta förening. 
Däremot är det inte alltid som anledningen att spelare byter förening är frivillig. I vissa fall 
kan spelare bli borttvingad från en förening och därför bli tvungen att flytta. Dessa faktorer 
bruka kallas push-faktorer. !22

! Push-faktorer kan inkludera faktorer som att spelare inte får plats i laget, att spelaren helt 
enkelt inte platsar, och måste därför välja att flytta till sportsligt sämre föreningar för att få 
möjlighet att spela. Push-faktorer kan även innefatta situationer där spelare anser att 
föreningen inte gynnar dess utveckling och att spelaren därför måste söka sig till en ny 
förening.!
! I motsats till push-faktorer finns pull-faktorer, alltså när föreningar lockar med positiva 
faktorer. Exempel på pull-faktorer är fall där föreningar erbjuder spelare en större roll i laget 
och/eller lockar med spel i slutspel eller prestigefulla turneringar. Naturligtvis fungerar lön 
både som pull- och push-faktor då föreningar både kan locka och stöta bort spelare med höga 
eller för låga löner. !23

! När vi undersöker vilka faktorer som påverkar hockeyspelare vid val av förening är det 
viktigt att förstå att det inte är endast en faktor som spelar roll utan att det istället är en 
kombination av flera faktorer.  Det är även viktigt att inse att valen inte bara beror på spelares 24

individuella önskemål utan att det även beror på strukturella faktorer, såsom push-faktorer.!
!
3.3 Olika typer av migrerande spelare!
För att definiera olika typexempel av migrerande spelare används en gruppindelning 
definierad av Maguire. Enligt Maguire finns det fem kategorier av migrerande spelare: the 
pioneer, the settler, the mercenary, the returnee och the nomadic cosmopolitan.  Efter 25

Maguires kategorisering har teorin vidareutvecklats av Magee och Sugden som istället delat 
upp spelare i sju olika kategorier: the settler, the mercenary, the nomadic cosmopolitan, the 
ambitionist, the exile, the expelled och the superstar.  I vårt arbete kommer vi att använda 26

oss utav Magee och Sugdens definition av migrerande spelare men vi kommer även att lägga 
till Maguires ursprungliga kategori the returnees. Då Maguires kategorisering, av the 
returnees, inte är tydligt definierad kommer vi själva att utveckla en definition utifrån 
erfarenheter från intervjuer och enkätstudien. !
! The settler (nybyggare) är en typ av spelare som har migrerat till ett annat land eller till 
en annan stad inom landet och stannade där över en lång period. Oftast stannar spelaren 
uppemot fyra till fem säsonger och ibland även längre. En vanlig grupp av spelare inom denna 
kategori är spelare med unga familjer som lägger stor vikt vid att ge sina barn trygghet. The 
settler har tendenser att flytta för att ”slå rot”, vilket visar sig efter spelares karriär då många 
settler’s väljer att stanna kvar på platsen. !
! The mercenary (legoknekten) är en typ av spelare som motiveras av ekonomiska faktorer, 
såsom höga löner, skattelättnader och diverse bonusar. Dessa spelare tvekar inte en sekund att 
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gå till den förening som betalar bäst. Enligt Maguire har den här typen av spelare ingen 
koppling till de platser han stannar på och ser mer platsen som en tillfälligt boplats.!
! The nomadic cosmopolitan (världsmedborgaren) är en kategori av spelare som motiveras 
av att få uppleva olika nationer och kulturer. Denna grupp innefattar även spelare som flyttar 
inom Sverige där spelare motiveras av att uppleva andra städer. Spelare av denna typ har inga 
krav på platsen utan ser en flytt som ett äventyr och en möjlighet att uppleva nya platser. Det 
finns även en annan typ av nomadic cosmopolitan där spelaren istället vill uppleva en specifik 
plats. I dessa fall dras spelare till större städer såsom Stockholm och Göteborg. !
! The ambitionist (den ambitiösa) kan delas in i tre typer. Först och främst är de spelare 
som har som mål att uppnå en yrkeskarriär. Målet är då att kunna spela ishockey på elitnivå. 
Den andra typen av spelare är de som vill spela för en särskild förening. Spelaren kan till och 
med har drömt om att spela för denna förening sedan sin barndom eller ungdom. Den tredje 
typen av ambitionist är spelare som har som mål att spela i en förening på högsta möjliga 
idrottsliga nivå, vilket ger dem möjlighet att förbättra sin karriär. The ambitionist kan ibland 
även innehålla en fjärde typ av spelare, de som motiveras av att vinna titlar. Denna grupp av 
spelare är dock väldigt liten och i de flesta fallen motiveras en flytt mer av andra faktorer.!
! The exile (flyktingen) är spelare som beroende av olika hockeyrelaterade eller personliga 
anledningar väljer att migrera. Denna grupp av spelare är väldigt liten inom Sverige men har 
en större betydelse för internationell migration, där exempelvis politiska åsikter får spelare att 
flytta. The expelled (förvisade) är en liknande kategori där spelare blivit borttvingad på grund 
av en kombination av dåligt beteende och mediaexponering. I många fall beror en flytt på att 
spelaren blivit illa omtyckt i orten han/hon spelat i.!
! The superstar (kändisen) är en spelare som strävar efter en så stor mediabevakning som 
möjlig. Spelaren söker sig till föreningar och orter där mediabevakningen motsvarar spelarens 
förväntningar. Spelare tillhörande denna kategori har en tendens att kunna bli expelled på 
grund av den stora mediabevakningen av spelaren både på och av isen. !
! The returnee (återvändaren) är en kategori av spelare där hemlängtan blivit för stor. 
Dessa spelare motiveras av att ha så nära som möjligt till familj och vänner vilket avgör valet 
för var spelaren vill spela. Spelare kan även dras till en plats som har stor betydelse för 
spelaren. Antingen att spelaren spelat där någon gång under karriären, att spelarens 
moderklubb ligger på platsen eller att spelare dras till en förening för att spelarens vänner 
representerar föreningen.!
! Naturligtvis tillhör inte spelare endast en av dessa kategorier utav är istället 
kombinationer av flera olika. Exempelvis kan en spelare motiveras dels av att spela i en 
förening där chansen till utveckling är så stor som möjligt och samtidigt av att tjäna så mycket 
pengar som möjligt. Spelare förändras också under sin karriär och beroende på olika faser i 
livet kan spelare tillhöra olika kategorier. !!
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4. METOD!
 !
Här kommer de metoder som använts i arbetet att presenteras och utvärderas. Dessutom 
kommer urvalet av respondenter och intervjupersoner att presenteras.!!
4.1 Val av metod!
Eftersom vi ville undersöka hur hockeyspelare värdesätter olika faktorer vid 
kontraktsskrivning och jämföra hur hockeyföreningar jobbar med dessa har vi valt att 
genomföra två semi-strukturerade intervjuer med representanter från föreningar och en 
kvantitativ enkätundersökning med spelare.!!
Semi-strukturerad intervju !
Den form av intervjumetod som vi använt är semi-strukturerad intervju. Skillnaden mellan 
strukturerade och semi-strukturerade intervjuer är att strukturerade intervjuer följer ett strikt 
schema medan en semi-strukturerad intervju får röra sig i olika riktningar utifrån ett tema. 
Med andra ord speglar strukturerade intervjuer forskarens intresse medan semi-strukturerade 
intervjuer är riktade mot intervjupersonens ståndpunkter.  I vårt fall är en semi-strukturerad 27

intervju fördelaktig då vi är intresserade av transfers och föreningarnas relationer till spelarna 
i allmänhet, vilket gör att risken att intervjun går ifrån ämnet är liten. Semi-strukturerade 
intervjuer är flexibla eftersom de, i motsats till strukturerade intervjuer, består av ett antal 
huvudteman som är av en mer allmän karaktär. Intervjufrågorna i semi-strukturerade 
intervjuer ska fungera som stöd under intervjuerna och det är inget krav på att de följs till 
punkt och pricka. Under intervjuerna ligger fokus istället på de följdfrågor som kommer upp, 
där de som intervjuar beroende på situation kan ställa frågor för att styra samtalet.!
 !
Enkätundersökning!
Enkätundersökning valdes då vi ville samla in så mycket data som möjligt från spelarna för 
att få en mer överskådlig bild och att lättare kunna göra generella antaganden. Fördelar med 
enkätundersökning jämfört med intervjuer är vanligtvis att de inte ger någon intervjuareffekt. 
Enkäter kan dessutom göras när som helst och passar därför respodentens behov bättre och är 
enklare att administrera.  Att enkäter inte ger någon intervjuareffekt var viktigt i denna studie 28

då frågor om ekonomi, som kan upplevas känsliga, ställdes som kunde ha varit svårt att få helt 
ärliga svar på. Det finns tyvärr nackdelar med enkätundersökningar där anonymitet kring 
enkäten gör att vi inte kan se vem som svarar eller vilken förening de tillhör.  Enkäter ger 29

också normalt ett större bortfall än intervjuer men däremot ansåg vi att fördelarna med att 
göra en enkät var fler än nackdelarna. Vi valde att göra en digital enkät som vi utformade så 
att den skulle kunna svaras på relativt kort tid, cirka två minuter. Anledningen till att enkäten 
var kort och enkelt utformade var att det ökade chansen att få svar, då vi vet att många 
hockeyspelare kan ha svårt att få tid över under våren, då de antingen har sin ledighet eller är 
mitt inne i slutspel. Valet av digitala enkäter ger oss även ökade möjligheter att sprida enkäten 
till så många deltagare som möjligt och har även praktiska fördelar i inga fraktkostnader och 
att respodenterna slipper skicka tillbaka svaren med post etcetera.!
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4.2 Urval!
Semi-strukturerad intervju!
Vi ville göra intervjuer med några tillhörande föreningar inom ligorna SHL och 
Hockeyallsvenskan med koll på föreningens transfers samt kontraktsförhandlingar. Till slut 
valde vi två�föreningar, nämligen Almtuna IS i Hockeyallsvenskan och Brynäs IF i SHL där vi 
fick bra kontakt med representanterna. Intervjuer genomfördes med föreningarnas sportchefer 
som generellt har mest koll på�föreningens jobb med transfers samt kontraktsförhandlingar. 
Almtuna IS och Brynäs IF valdes på�grund av att de var intresserade av att ställa upp samt att 
de låg tillräckligt nära för att vi skulle kunna göra våra intervjuer.!!
Enkätundersökning!
Urvalet vid enkätundersökningen var endast hockeyspelare som spelar i Sverige i någon av 
ligorna SHL:s och Hockeyallsvenskans föreningar. Detta gjordes för att vi hade större intresse 
av att se hur professionella hockeyspelare väljer samt att dessa föreningar har ett större jobb 
vid sidan om för att värva spelare. Enkäten gjordes på svenska och därför blev ett kriterium att 
respondenterna kunde läsa svenska för att kunna delta i undersökningen. Den totala mängden 
respodenter blev tillslut 30 stycken vilket vi såg som en acceptabel gräns.!!
4.3 Förberedelser och intervjusituation!
Semi-strukturerad intervju!
Det första vi gjorde var att skicka ut mejl till alla lag inom SHL och Hockeyallsvenskan, där 
vi frågade om de kunde låta oss intervjua någon inom föreningen med koll på föreningens 
transfers och kontraktsförhandling. Genom att höra av oss i god tid till föreningarna och 
genom att låta de bestämma förutsättningar för plats och när intervju skulle utföras ökade vi 
chansen att få föreningarna att ställa upp.  I våra mejl presenterade vi oss och berättade om 30

varför vi ville göra dessa intervjuer vilket kan leda till en bättre grund för en intervju.  Vid 31

visat intresse valde vi att ringa till föreningarnas sportchefer och bestämma tider där vi kunde 
genomföra intervjuer. Intervjuerna spelades in då vid en semi-strukturerad intervju bör fokus 
ligga på att ställa relevanta följdfrågor vilket kan vara ett problem vid anteckning samtidigt 
som intervjun. Vi valde att börja med lättare bakgrundsfrågor för att sedan komma in på�lite 
känsligare frågor vilket är en vanlig intervjumetodik.  Intervjuerna genomfördes på�Läkerol 32

Arena vilket är Brynäs IF:s hemmaarena. Även intervjun med Almtunas sportchef gjordes där 
då han är bosatt i Gävle. Båda intervjuerna gjordes i ett rum där enbart intervjupersonen var 
närvarande vilket gjorde att miljön var lugn och inspelningen kunde genomföras utan 
problem.  Transkriberingen av materialet gjordes nära inpå�då�allt var färskt i minett. Vid 33

transkriberingen antecknades det mesta ordagrant från vad de bägge intervjupersonerna sagt 
men viss delar sammanfattades bara då dessa delar inte tillförde något speciellt för studien. 
Efter att resultatet bearbetats fick intervjupersonerna läsa vad vi skrivit och då även en chans 
att rätta oss ifall vi tolka dem fel eller liknande.!!
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Enkätundersökning!
Även vid enkätundersökningen skickades mejl till alla föreningar i Hockeyallsvenskan och 
SHL. I mejlet berättade vi om oss själva och bad föreningarna att vidarebefordra enkäten till 
dess spelare. I och med att vi vände oss till föreningarna kom vi aldrig i direktkontakt med 
spelarna vilket vi ansåg vara bra för den personliga integriteten hos spelarna. Nackdelar blev 
däremot att vi inte visste vilken förening spelarna som svarat tillhörde samt hur stor den totala 
andelen som hade chans att göra enkäten var. Antal respondenter blev som tidigare nämnt 30 
stycken men vi vet tyvärr inte hur många som det kunde blivit. Vi skickade ut mejl till 26 
föreningar men fick enbart svar tillbaka från fem föreningar som uttryckligen sa att de 
skickade vidare enkäten till sina spelare men däremot vet vi inte ifall det var andra föreningar 
som vidarebefordrade enkäten utan att meddela oss. Dessutom är det svårt att veta hur många 
spela inom varje förening som kan tänkas kunna svara på enkäten då de var tvungna att kunna 
svenska samt att föreningarna är inne i en period där kontrakt går ut vilket innebär att antalet 
spelare inom förening kan var rätt få. Vi uppskattade att om en förening skickade vidare 
enkäten var det ungefär tio till tjugo spelare inom den föreningen som kunde svara på enkäten 
men vi kan tyvärr inte säga en exakt siffra.  Med andra förutom 30 respondenter kan vi säga 
hur stor den totala populationen som kunnat svara på denna enkäten men vi uppskattar den att 
vara större än 50 individer åtminstone. Med i mejlet fanns en länk till vår enkät vilken var 
digital. Enkäterna var digitala vilket vi valde för att slippa frakt- och transportkostnader då 
lagen vi skickade till låg utsprida runtomkring Sverige, från Haparanda i norr till Malmö i 
söder, samt på grund av lättare administrering. För att minska bortfall hade vi ett tydligt 
introduktionsbrev och påminde föreningarna vid ett antal tillfällen om att skicka ut enkäten till 
spelarna.  Vid sammanställning av resultatet delade vi upp respodenternas svar i olika 34

grupper och jämförde sedan hur de olika gruppernas prioriteringar skiljde sig.!!!
5. HOCKEYSPELARE OCH KLUBBYTEN!!
Nedan följer det resultat som vi fått fram i studie, där vi delat upp stycket i litteraturstudie, 
enkätundersökning och intervjuundersökning.!
 !
5.1 Moderklubbar nu och då!
Genom att jämföra lokaliseringen av spelarnas aktuella förening med lokaliseringen av deras 
moderklubbar, den förening som spelaren först registrerades i, kan en uppfattning om hur 
långt en spelare flyttat från sin födelseort. Det som kan vara ett problem är att spelarens 
moderklubb inte nödvändigtvis behöver ligga i samma ort som spelarens födelseort men det 
ger en uppfattning om hur långt spelaren flyttat.!
! I boken “Leksand, Leksand, Leksand”�skriver Hans Aldskogius om hur den geografiska 
spridningen av Leksands A-lagstrupps moderklubbar har förändrats under perioden 1970 till 
1992. Det han kommer fram till är att rekryteringsbasen vidgats för varje år och att antalet 
utländska spelare i lagen har ökat (se figur 3 och tabell 1).  Samtidigt ökade exporten av 35
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svenska spelare utomlands. Fram till 1996 valde årligen maximalt 20 spelare att flytta 
utomlands, att jämföra med efter 1996 då över 100 spelare årligen flyttade utomlands.  36
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Figur 3: Moderklubbar för A-lagstruppen i Leksand 1970/1971 respektive 1992/1993. Prickarna 
representerar orten där spelarens moderklubb är placerade och storleken representerar antalet. 
Källa: Aldskogius 1993.!!
Tabell 1: Lokalisering av moderklubbar för A-lagstruppen. Fördelning i procent för säsongerna 
1970/1971, 1982/1983, 1991/1992, 1992/1993 och 1983-1992. Källa: Aldskogius 1993.!!

Moder-
klubb

1970/
1971

1982/
1983

1991/
1992

1992/
1993

1983-
1992

Leksand 39 % 14 % 5 % 4 % 12 %

Övriga 
Dalarna

50 % 32 % 13 % 21 % 23 %

Övriga 
Sverige

11 % 50 % 77 % 58 % 55 %

Utlandet 0 % 4 % 5 % 17 % 10 %
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Enligt Aldskogius är det viktigt att påpeka att storstadsklubbar inte påverkas lika mycket av 
att spelare flyttar längre ifrån moderklubben. Exempelvis hade två tredjedelar av AIK:s trupp 
säsongen 1991/1992 sin moderklubb i Storstockholm och 85 % var antingen från Uppland 
eller Södermanland. Samma år hade 18 % av spelarna i Leksand IF sin moderklubb inom 
Dalarna. Denna utveckling beror på att ett litet samhälle som Leksand måste importera spelare 
utanför Leksand och Dalarna för att kunna få ett konkurrenskraftigt lag i elithockey då 
Leksand och Dalarna har en relativt liten population. AIK kan till större del välja spelare inom 
Stockholm då det finns en mycket större befolkning i Stockholmsområdet i jämförelse med 
Dalarna , cirka två miljoner personer jämfört med 280 tusen.  Alltså har föreningar olika 37 38

möjligheter och måste sköta sin rekrytering på olika sätt beroende på var de är lokaliserade. !39

! För att ytterligare tydliggöra denna utveckling jämfördes placeringen av moderklubbar 
för Leksands och AIK:s A-lagsspelare säsongen 2013/2014 (se figur 4 och tabell 2). Vid en 
jämförelse mellan Leksands trupp 1991/1992 och 2013/2014 ses det att några fler procent 
hämtats antingen från utlandet eller övriga delar av Sverige istället för inom Dalarnas län 
vilket stämmer överens med Aldskogius teori. Även för AIK har andelen spelare från 
distriktet Stockholm minskat och fler spelare med moderklubbar från andra länder eller övriga 
Sverige ingick i A-laget. Vid jämförelse mellan AIK:s och Leksands trupper syns det att båda 
föreningarna har ungefär lika fördelning av utländska spelare samt svenska spelare i sina 
respektive trupper, ungefär 20 % utländska och 80 % svenska. Däremot är fördelningen av 
svenska spelare olika då spelare i AIK främst har sin moderklubbar i eller i närheten av 
Stockholm medan spelare i Leksand har ganska spridda moderklubb runt om i Sverige. En sak 
som påverkar detta är den nya regeln inom svensk hockey med fritt antal icke EU/EES-
spelare som började gälla inför säsongen 2013/2014.  Den tidigare restriktionen var då två 40

icke EU/EES-spelare per förening och den nya regeln har lett till att antalet nordamerikanska 
spelare i SHL har dubblerats. !41

!
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Figur 4: Moderklubbar för A-lagstrupperna i Leksand och AIK säsongen 2013/14. Bildkälla: 
Eliteprospects 2014d, 2014e. Egen bearbetning hittafastigheter.se.!
 !
Tabell 2: Moderklubbar för A-lagstrupperna i AIK och Leksand säsongen 2013/14 regional 
fördelning i procent och antal spelare. Källa: Eliteprospects 2014d, 2014e.!!

Moderklubb AIK 2013/2014 Leksand 2013/2014

Samma som nuvarande 4 % (1 spelare) 4 % (1 spelare)

Inom samma distrikt 54 % (14 spelare) 17 (4 spelare)

Övriga Sverige 23 % (6 spelare) 58 (14 spelare)

Utlandet 19 %(5 spelare) 21 (5 spelare)
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5.2 Enkätundersökning!
Resultatet från enkätstudien beräknades genom att ta medelvärdet från hur respondenterna 
hade rangordnat de olika faktorerna i enkätstudien. Exempelvis om en faktor hade valts i 
ordningen 1, 1, 2 av tre olika individer kommer den få ordningssiffran 1,333. I kategorin 
åldersgrupper har dessutom trendlinjer använts för att lättare se trender och dessutom minska 
problemet med bortfall inom vissa åldersgrupper. Den totala populationen av respondenter är 
30 stycken, därför kan inte alldeles för stora antaganden dras. !
! Det som kan ses i vårt resultat är att den sportsliga faktorn var viktigast för den totala 
gruppen. Av 30 tillfrågade valde 27 den sportsliga faktorn som det viktigaste vid val av 
förening. Efter det var ekonomi den näst viktigast faktorn som de flesta valde i andra eller 
tredje hand vid enkätundersökningen. De tre resterande faktorerna var mindre viktiga och 
utifrån vårt resultat är det svårt att avgöra vilken av dem som var minst viktig då de ligger 
nära varandra i värde (se figur 5).!

Figur 5. Den genomsnittliga rankingen för alla respondenter. Den maximala ordningssiffran nås ifall 
hundra procent rankar en faktor först och den minimala ordningssiffran nås ifall hundra procent 
rankat en faktor lägst.  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Figur 6: Den genomsnittliga rankingen för olika åldersgrupper. Den maximala ordningssiffran nås 
ifall hundra procent rankar en faktor först och den minimala ordningssiffran nås ifall hundra procent 
rankat en faktor lägst. Trendlinjer har använts för att se trender och minska problemet med bortfall.!!
Åldersgrupper!
När åldersgrupper undersöks ses det att den viktigaste faktorn för hockeyspelare är den 
sportsliga faktorn, det vill säga möjligheten att få mycket speltid och utvecklas som spelare. 
Svaren har varit entydiga och förutom några avvikelser i åldersgrupperna -22 och 27-30 har 
alla svarande valt sportslig faktor som den viktigaste faktorn vid kontraktsskrivning. Det som 
prioriteras efter den sportsliga faktorn för åldersgrupperna -22 till 31-34 är den ekonomiska 
faktorn. För gruppen 35- är det däremot närheten till familj och vänner samt närhet till skola, 
dagis med mera som prioriteras. Närhet är enligt resultatet viktigast i spelarens tidigare år men 
blir mindre viktigt i mitten av spelarens karriär för att sedan bli viktigare när spelare blir över 
35. Föreningens status är mindre viktig för yngre och äldre spelare enligt resultatet medan den 
faktorn är viktigare för spelare i åldern 23-34. Orten har en större betydelse i de yngre 
åldrarna för att sen avta med åldern (se figur 6).!!
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Figur 7: Den genomsnittliga rankingen för olika civilstånd. Den maximala ordningssiffran nås ifall 
hundra procent rankar en faktor först och den minimala ordningssiffran nås ifall hundra procent 
rankat en faktor lägst.!!
Civilstånd!
Resultatet för civilstånd följer samma mönster som för åldersgrupper det vill säga sportsliga 
faktorn är viktigast följt av ekonomiska faktorn. För gruppen sambo/gift/partner är ort och 
närhet marginellt högre prioriterade än status. Gruppen 
sambo/gift/partner med barn prioriterar faktorerna ort, 
närhet och status likvärdigt. Däremot skiljer sig resultatet 
för singlar där status är viktigare än närhet och ort (se 
figur 7). Ingen av de svarande ingick i gruppen 
ensamstående med barn. !
! Noterbart är att hälften av de svarande i gruppen 
sambo/gift/partner är i åldersgruppen -22 (se figur 8). 
Åldersgrupperna 23-26 och 27-30 har lika många 
svarande. 35- står för endast sex procent medan inte en 
enda svarande var i åldern 31-34. För sambo/gift/partner 
med barn är datan mer utsprida med en till två svarande 
i åldersgrupperna 23-26 ända upp till 35-. För singlar är 
de svarande i åldersgrupperna 23-26 och 27-30.!!
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Push -Pull!
I enkätstudien fick spelarna frågan om de bytt förening under de två senaste säsongerna, alltså 
någon gång efter säsongen 2011/2012. Spelare som svarade ja, totalt 16 stycken, fick sedan 
följdfrågan vad som var den bakomliggande anledningen till detta byte. Var det spelaren själv 
som ville byta eller fick spelaren ingen förlängning av kontraktet från föreningen. Spelare 
kunde även svara att det var en kombination, att både spelaren och föreningen inte ville 
förlänga, eller att det fanns andra faktorer som legat bakom att spelaren flyttat.!
! Resultatet från enkäten visar att 50 % av de svarande spelarna själva ville byta förening, 
att de fattat beslutet själva. 31 % hade svarat att andra faktorer legat bakom en flytt och 13 % 
att det varit en kombination av att spelaren velat byta och att föreningen spelaren representera 
inte ville förlänga. Endast sex procent (en spelare) svarade att de inte fått förlängning och att 
det var därför de bytt förening (se figur 9).!
!!
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5.3 Intervjuundersökning!
Två intervjuer gjordes i detta arbete, en med Brynäs sportchef Michael Sundlöv och en med 
Almtunas sportchef Björn Danielsson. Michael Sundlöv är Brynäs första sportchef sedan tio 
år tillbaka då Brynäs som sista lag i SHL anställde en sportchef. Innan det var han målvakt i 
Brynäs och har varit i föreningens organisation 27 år, där han även prövat olika ledarroller 
tills han tillslut blev sportchef. Som sportchef sköter han främst alla sportfrågor inom Brynäs 
och spelarrekrytering är en del av detta. Spelarrekryteringen sköts av en rekryteringsgrupp, 
där Sundlöv har det yttersta ansvaret när de letar efter spelare som kan vara intressanta för 
föreningen. Björn Danielsson är Almtunas sportchef och började med det arbetet till säsongen 
2013/2014. Tidigare har Danielsson spelat i Brynäs, där han tillbringade större delen av sin 
karriär. Han har efter sin sportsliga karriär även testat lite ledarroller runt om i Sverige. Som 
sportchef i Almtuna jobbar han med att bestämma vilka spelare som Almtuna ska värva och 
har även en del ekonomiska ansvar i föreningen. Spelarrekryteringen sköts, till skillnad från 
Brynäs, endast av Danielsson men han har en ständig dialog med Almtunas tränare Niklas 
Eriksson om både spelare som ska tas in och spelare i laget. Nedan kommer resultatet från 
intervjuerna presenteras.!
! För Almtunas del är det intressant att ha en spelartrupp med en bakgrund i Uppland och 
då helst Uppsala. Resterande del av truppen är från någonstans inom Norden. Det är ett 
önskemål från tränaren Eriksson och Danielsson i och med att lokala spelare oftast har lite 
mer hjärta för en lokal förening och kan kämpa lite extra för föreningen i utsatta lägen. 
Filosofin inom föreningen är att satsa på unga spelare då de oftast är mer hungriga och vill 
framåt i sin karriärer. Dessutom kräver många unga spelare lite mindre i lön än vad äldre 
spelare gör vilket också passar bra för Almtunas budget. Brynäs satsar också på lokala spelare 
både för att det passar bra för föreningen, liknande Almtuna, men också för att åskådare/fans 
uppskattar att se lokala spelare. Däremot menade Sundlöv att det i slutändan kanske inte 
spelar någon större roll var de kommer ifrån bara de är bra nog. Brynäs försöker även ha koll 
på spelare som tidigare varit i föreningen och ifall de utvecklas rätt kan de tänka sig att värva 
tillbaka dessa spelare. Detta kan medföra en fördel i att de redan känner till staden och då 
även kan ha det lättare att slå sig till ro där. Brynäs har till stor del också satsat på unga 
spelare i sin förening men består av spelare i varierande åldrar medan Almtuna i stort sätt 
enbart har yngre spelare. !
! Föreningens status fungerar mest som en lockande faktor beroende på hur föreningen går 
just nu och vad de gör just nu. Exempelvis kände båda sportcheferna att unga spelare letade 
sig lite extra till organisationen nu med tanke på att många fått chansen i A-laget vilket hade 
fått föreningarna att få rykte om sig som talangfabriker. Annars var det lättare att locka spelare 
till sig ifall föreningen går bra sportsligt. Gällande historia var det oftast ingen faktor som fick 
spelare att välja en förening före någon annan förening utan enligt Sundlöv var det något en 
spelare kan tänkas säga till media eller vid kontraktpåskrift för att det låter bra.!
! Både Danielsson och Sundlöv kände att orten som föreningen är placerade i kunde vara 
av betydelse för spelare vid val av förening. Att båda föreningarna ligger i närheten av 
Arlanda och Stockholm var ett dragplåster för både utländska och inhemska spelare. 
Danielsson menade att Uppsala som stad med dess jobbmöjligheter och möjligheter att 
studera även kan få spelare att acceptera en lite lägre lön än i andra städer på grund av att 
exempelvis partnern kunde studera eller jobba i staden. Tack vare det kan båda jobba/studera i 
staden vilket kan vara en förutsättning då lönen för vissa spelare i Almtuna kan medföra att 
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båda behöver sysselsättning. Även fast spelarna hade möjligheter att fråga om jobb eller 
studie möjligheter till sig själva var det sällan någon som gjorde det enligt Danielsson trots att 
ungefär sex spelare behövde jobba vid sidan om hockeyn för att gå runt. Brynäs hade lite 
uppdelat beroende på åldern för spelarna där yngre spelare oftast inte ställde krav på jobb åt 
partner. Äldre spelare tjänar oftast så mycket att jobb för partner inte är någon nödvändighet 
för familjen. Då kan det istället vara viktigt för spelarna att fixa skola och dagis för deras barn 
vid kontraktsförhandling. Äldre spelare var mer benägna att kräva saker vid kontrakts-
förhandlingar. Ingen av föreningarna kunde lova jobb för spelarna eller partner men skickade 
alltid ut CV till olika arbetsplatser vid förfrågan och kunde på så sätt underlätta processen. 
Sundlöv sa även att det kan vara viktigt att ta väl hand om spelare och dess familjer vid sidan 
om hockeyn för att få spelarna att stanna längre. Många utländska spelare använde sig av 
frasen ”Happy Wife Happy Life” vilket syftade till att ifall familjen mådde bra så mådde 
spelaren bra och kunde då prestera bättre. Båda sportcheferna nämnde dessutom att 
hockeyvärlden är liten och det är därför är viktigt att ha ett gott rykte om föreningen.!
! Den sportsliga faktorn ansåg både sportcheferna vara det viktigaste för spelare 
tillsammans med den ekonomiska faktorn. Spelare var mer medvetna nu om ta reda på vad 
som förväntades av dem och hur föreningen kan tänkas jobba med dem än vad spelare var 
tidigare då ekonomin till större del spelade roll. Almtuna har mest unga spelare inom 
föreningen och enligt Danielsson innebar den sportsliga faktorn för dem inte enbart den 
tilldelade istiden, den tid spelaren spelar under match, utan även att föreningen hade någon 
plan för individens utveckling. Sundlöv kunde se skillnader mellan yngre och äldre spelare 
där äldre spelare var mer benägna att kräva vilken slags roll de skulle ha i laget, exempelvis 
mycket speltid, spel i utsatta lägen, medan de yngre spelarna mer var nöjda med att få vara 
med i laget. Ingen av föreningarna kunde lova någon roll för spelarna men berättade i stort 
sätt alltid för spelarna varför de värvats in och hur de var tänkta att matchas för att spelarna 
skulle få förståelse om deras roll inom föreningen. Danielsson sa att de aldrig lovade speltid, 
detta för att slippa diskussioner ifall någon annan spelade bättre eller om det av någon annan 
orsak skulle innebära att istiden blev mindre än vad de lovat för spelarna.!
! Gällande ekonomi kunde Sundlöv och Danielsson se att det var en viktig faktor för 
spelare vid val av förening. Danielsson sa att ifall Almtuna skulle ha en större budget skulle 
de kunna locka fler spelare på grund av att Uppsala är en populär ort. Problemet är att spelare 
inte kommer till en förening med en lön på exempelvis 25 000 kronor/månad ifall de kan få 
50 000 kronor/månad någon annanstans. Sundlöv hade samma uppfattning men menade att 
spelare som tjänade över en viss summa, exempelvis 140 000 kronor/månad, inte brydde sig 
mycket ifall de tjänade 10 000 - 20 000 kronor extra per månad då de redan tjänar bra. Då var 
det mer viktigt med andra faktorer för att få spelaren att välja föreningen.!
! Brynäs och Almtuna har ett muntligt samarbete mellan föreningarna och är på god väg att 
bli så kallade samarbetsklubbar, två föreningar som sportsligt samarbetar för att uppnå bättre 
resultat. I nuläget består detta samarbete av att Brynäs kan låna ut spelare som behöver mer 
speltid till Almtuna ifall Almtuna har ett behov av att få in en spelare. Brynäs kan även låna in 
en spelare ifrån Almtuna ifall Almtuna tillåter det. Båda föreningarna ansåg att ett sådant 
samarbete kunde fungera som en lockande faktor vid spelarförhandlingar. Danielsson 
berättade att Brynäs i stort sätt alltid hade någon på läktaren vid Almtunas matcher vilket kan 
fungera som en morot för Almtunas spelare, att veta om att det finns SHL-representanter 
närvarande när de spelar. Han berättade också hur vissa samarbeten mellan andra föreningar 
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fungerade där SHL-föreningen värvar in spelare till sin förening som de sedan kan låna ut till 
föreningar i Hockeyallsvenskan. Detta medför att föreningen i hockeyallsvenska kan fokusera 
på att värva spetskompetens då de utlånade spelarna troligtvis kostar den hockeyallsvenska 
föreningen mindre. På så sätt blir detta samarbete en faktor för att locka till sig spelare, då de 
vet om att de tillhör en SHL-förening även fast de får spela i hockeyallsvenskan, samtidigt 
som det blir en strategi för den hockeyallsvenska föreningen rent ekonomiskt. Även SHL-
föreningen tjänar på det då de utlånade spelarna får istid samtidigt som om de utvecklas 
tillräckligt mycket för att ta en plats i SHL-laget tillhör de redan den föreningen.!
! Sportcheferna fick till slut se resultatet ifrån enkätundersökningen och bedöma ifall det 
resultat som respondenterna svarat stämde överens med deras uppfattning om hur spelare 
prioriterar faktorer vid val av förening. Båda sportcheferna höll med om att på det stora hela 
såg det bra ut även om det var svårt att avgöra trovärdigheten av spelarnas svar. Speciellt 
Sundlöv var lite skeptisk till den ekonomiska faktorn och trodde att den prioriterades högre 
bland spelare även om han tyckte att spelare hade blivit mer fokuserade på sin egen roll inom 
föreningen vid kontraktsförhandlingar.  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6. ANALYS!!
Faktorer!
Från vår enkätstudie visar det sig att den sportsliga faktorn är den överlägset viktigaste 
faktorn när hockeyspelare väljer vilken förening de vill spela för. Den sportsliga faktorn 
kommer först för alla grupper både vad gäller ålder och civilstånd. Resultatet från 
enkätstudien bekräftades av intervjuerna, där båda sportcheferna höll med om att sportsliga 
faktorer så som vilken roll i laget spelare fick eller möjligheten till utveckling var väldigt 
viktiga för spelare. Det framkommer däremot att den sportsliga faktorn förmodligen inte är så 
överlägsen som resultatet visar, utan förmodligen borde den ekonomiska faktorn ligga 
närmare den sportsliga faktorn i prioritering. Både Sundlöv och Danielsson pekar på att den 
ekonomiska faktorn har stor betydelse, detta kan stämma då det är enklare att ange att den 
sportsliga faktorn är viktigast men när spelare väl ser summan på löner och bonusar kan det 
väga tyngre än den sportsliga faktorn. Det beror helt på hur stor den ekonomiska faktorn är 
relativt till de fördelar spelaren får utav de sportsliga faktorerna.!
! En faktor som följer ett intressant mönster är betydelsen av närhet. Faktorn närhet är 
viktigast för spelare yngre än 22 och spelare över 35 medan den är mindre viktig för spelare 
mellan åldern 23-34. Detta resultat visar betydelsen av närhet till familj och vänner för spelare 
i ung ålder. Den tryggheten gör att unga spelare gärna stannar kvar i sin moderklubb. 
Problemet är, som vårt resultat visar, att många föreningar idag satsar mindre på spelare från 
närområdet och istället på spelare från övriga Sverige och utlandet. Av intervjuerna får vi 
uppfattningen att det är mycket lättare att locka hem unga spelare från närområdet till 
föreningen, vilket stödjer det antagandet. Att äldre spelare prioriterar närhet är också logiskt 
då många spelare i den åldern oftast börjar se till livet efter hockeyn. För de spelarna är det 
viktigt att ha närhet till familj och vänner, och för spelare med barn är det även viktigt med 
tillgång till bra dagis och skola i närheten. !
! Ortens betydelse är en faktor som varierar mycket mellan åldersgrupper, det är svårt att se 
någon tydlig trend. Däremot är det tydligare för civilstånd där ortens betydelse prioriteras lågt 
av singlar. Detta känns rimligt då det finns fördelar för vissa föreningar såsom Almtuna att ge 
möjlighet för en spelares partner att kunna plugga eller jobba på orten. Det finns även andra 
fördelar för Brynäs och Almtuna som ligger nära både Stockholm och Arlanda. Status var 
även det en faktor som varierade väldigt mellan olika grupper. Detta beror förmodligen på att 
prioriteringen av statusen är mer en följd av hur spelaren är som individ än vilken åldersgrupp 
eller civilstånd spelaren tillhör. !
! Det är viktigt att notera att vissa grupper domineras av andra grupper. Exempelvis har 
majoriteten av alla svarande i gruppen -22 en partner. Detta påverkar givetvis både resultatet 
för åldersgrupper och civilstånd, där gruppen sambo/gift/partner består utav hela 50 % av 
spelare yngre än 22 år. Det hade därför varit intressant att dela upp varje grupp i ålder och 
civilstånd men på grund utav lågt antal svarande går det tyvärr inte. Däremot räcker det att 
dela upp de svarande i ålder och civilstånd för att uppfylla denna studies syfte, men det är 
dock viktigt att notera att detta kan ha en liten effekt på resultatet. !!!
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Push-Pull!
Det är oftast logiskt att spelare som inte får fortsätta inom den förening som spelaren för 
tillfället representerar också själv vill byta förening. Om en spelare inte uppnår de krav som 
ställts av tränare och sportchef kan det leda till att spelaren exempelvis måste sänka sin lön 
eller få en mer undanskymd roll i laget. Det är då troligt att spelaren själv vill lämna för en 
annan förening där spelaren har chans att få en större roll och/eller mer betalt. Därför kan vi 
anta att en stor del av de spelare i enkätstudien som svarat att det varit en kombination av 
faktorer förmodligen inte fått den roll eller utveckling i laget som spelaren velat. Därför har 
både spelaren och föreningen beslutat att inte förlänga eller helt enkelt bryta kontraktet. I 
dessa fall har alltså faktorer så som roll i laget påverkat spelaren på ett push liknande vis. 
Samtidigt har faktorer som mer betalt och/eller större roll i en annan förening fungerat som 
pull-faktorer. För den spelaren som inte fått förlängning har det istället bara funnits push-
faktorer, som tvingat spelaren bort. För denna spelaren har det inte funnits något speciellt som 
motiverat spelaren att flytta utan att flytta har varit dennes enda val för att få fortsätta spela 
ishockey. Att hela 31 % svarat annan faktor kan tyda på att denna fråga är känslig och att 
spelare inte vill svara på frågan.!!
Typer av flyttande spelare!
I vår studie ser vi att hockeyspelare i de flesta fallen hamnar i gruppen The Ambitionist. Denna 
bild bekräftas både av enkäterna och intervjuerna. Förmodligen har det att göra med att SHL 
och Allsvenskan oftast inte är det slutliga målet för många spelare utan många drömmer om 
att få spela i världens bästa liga, NHL. Det här gäller speciellt för unga spelare som redan i 
tidig ålder har som mål att spela i Amerika. Det här antagandet stämmer bra överens med 
tidigare studier som Elliots undersökning av utländska spelare i polsk fotboll. Bilden av att 
ligan inte är en slutstation utan istället en mellanstation till bättre ligor, som NHL, förstärks av 
intervjuerna med sportcheferna. !
! Det är inte bara Ambitionist som motiveras av att flytta till andra ligor. Eftersom svenska 
föreningar inte kan motsvara de löner som lagen i Ryssland erbjuder spelare och de 
skattelättnader som spel i Schweiz ger, leder det till att spelare tillhörande gruppen Mercenary 
oftast migrerar till dessa ligor istället. Den här typen av spelare stannar för det mesta inte 
länge i svensk hockey och är därför inte intressanta för svenska sportchefer, vilket både 
Danielsson och Sundlöv intyga. !
! I svensk hockey är det inte bara spelare av typen Ambitionist som spelar. Från vårt 
resultat ser vi att många äldre spelare med familj oftast prioriterar faktorer som närhet till 
familj och vänner högre än någon annan grupp. Den här typen av spelare är ett bra exempel på 
settler’s. Dessa spelare har kommit till ett stadie i livet där det finns viktigare aspekter än 
pengar och sportslig framgång, de vill istället ha trygghet. De här spelarna efterfrågar också 
stabilitet för familjen och att familjen mår bra. Dessa aspekter är väldigt viktiga för 
föreningarna att hålla koll på, som Sundlöv sa: ”Happy wife, happy life”. Om familjen mår 
bra så mår spelaren bra vilket betyder att spelaren kommer att kunna spela bättre. Det här har 
många föreningar blivit bra på de senaste åren då allt fler föreningar ser fördelar med att ta 
hand om varje investerad krona. !
! Nomadic cosmopolitan är en kategorisering som i denna undersökning inte har en någon 
större betydelse då vi endast undersökt spelare som flyttat inom Sverige. Den här grupp har 
istället en mycket större betydelse på internationell nivå där spelare motiveras av att flytta för 
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att uppleva andra kulturer. Det finns dock en liten del som tillhör undergruppen till nomadic 
cosmopolitan som istället har som mål att flytta till specifika storstäder så som Stockholm och 
Göteborg. För dessa spelare kan även närheten till större städer ha stor betydelse. Exempelvis 
berättade Danielsson att spelare gärna söker sig till Uppsala då det är relativt nära till både 
Stockholm och Arlanda. !
! Kategorierna exile, expelled och superstar är väldigt ovanliga i svensk ishockey, dessa 
grupper har precis som nomadic cosmopolitan en större betydelse på internationell nivå. 
Endast i ett fåtal fall har spelare varit tvungna att flytta på grund av dåligt beteende och 
mediaexponering. Från intervjuerna framkommer det att sportcheferna var väldigt tydliga med 
att kolla upp spelarnas uppträdande på sidan av isen och både Danielsson och Sundlöv var 
tydliga med att ta in spelare som fungerade bra i gruppen vilket minskade friktion i laget. !
! Av vår undersökning har det framkommit att föreningarna jobbar väldigt mycket med att 
undersöka vilka typer av spelare som föreningen värvar till laget. Även om föreningarna inte 
jobbade med att kategorisera spelare så prioriterar sportcheferna vissa typer av spelare. På så 
sätt visste sportcheferna med vilka faktorer som föreningen kunde locka spelare med och 
vilka spelare föreningen då kunde locka till laget. Exempelvis kunde Almtuna se fördelar att 
ta in spelare som gärna ville bo nära Stockholm, det vill säga spelare som tillhör kategorin 
nomadic cosmopolitan’s. Det var även viktigt för Almtuna att ta in unga spelare som ville 
fortsätta utvecklas, som tillhörde gruppen ambitionist. Almtuna kunde locka den typen av 
spelare med ett nära samarbete med Brynäs, vilket gav spelaren möjlighet att ta klivet upp till 
SHL. Danielsson var även tydlig med att Almtuna inte satsade på att ta in äldre spelare som 
utifrån vår teori skulle tillhöra kategorierna returnees och settler. För Brynäs såg det däremot 
annorlunda ut. Unga spelare som ville utvecklas, ambitionist, var precis som Almtuna 
prioriterade, men eftersom Brynäs har en större budget så har föreningen råd att ta in spelare 
tillhörande mercenary och äldre spelar av typen returnees och settler. Sundlöv såg fördelar 
med att ta in återvändare, returnees, då de spelarna prioriterade att komma hem före höga 
löner. Han såg även en annan fördel nämligen att det motiverar unga spelare som inte tagit 
plats i laget att fortsätta utvecklas i en annan förening för att sedan kunna komma tillbaka till 
Brynäs. Både Brynäs och Almtuna var tydliga med att spelare tillhörande kategorin 
mercenary inte prioriterades av föreningarna, även om det hände att föreningarna tog in 
sådana spelare. Spelare som klart tillhörde denna kategori hade en tendens att flytta så fort ett 
högre bud från exempelvis ryska ligan kom och de lönerna kan varken Almtuna eller Brynäs 
matcha. !!!!
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION !!
Det som vårt resultat visar gällande spelarflyttar är att föreningar tar in spelare längre ifrån sin 
egen ort nu än vad de gjorde tidigare. Leksands lag 1971/1972 hade i stort sätt enbart spelare 
ifrån Dalarna medan Leksands lag säsongen 2013/2014 endast hade fem spelare ifrån Dalarna. 
Vi kan se att en större konkurrens existerar nu än tidigare och att föreningar därför måste 
plocka in spelare från större delen av landet. Skillnaden för storstadsklubbar och föreningar 
ifrån mindre orter märktes där AIK:s trupp var till större delen från Stockholm alltså har 
utvecklingen att göra med varifrån i landet spelaren kommer ifrån samt hur spelarunderlaget i 
orten ser ut. En annan sak som märktes var att antalet utländska spelare i trupperna har ökat 
och Leksands och AIK:s trupper innehöll fem utländska spelare nu medan Leksand 1971/1972 
inte hade någon utländsk spelare. Sportcheferna som vi intervjuade sa att de inte hade någon 
slags begränsningar på spelares ursprung, inom Sverige och utomlands, när de letade efter 
spelare vilket tyder på att en internationalisering av hockey sker. !
! I vår studie har vi kommit fram till att spelare idag prioriterar den sportsliga faktorn 
främst och även blivit mer medvetna om sin roll inom föreningen. Både i enkätstudien och 
under intervjuerna framkom det att spelarens roll såsom speltid och personlig utvecklingsplan 
var av stor betydelse för spelarna. Ekonomi var även en viktig faktor som hade stor del i 
spelarnas val av hockeyförening och det exakta förhållandet mellan den ekonomiska och 
sportsliga faktorn är svår att bestämma. När vi delade upp gruppen i civilstånd och 
åldersgrupper såg vi att rangordningen varierade lite i de olika grupperna. Gemensamt för de 
olika grupperna var att den sportsliga faktorn prioriterades först med den ekonomiska faktorn 
efter i nästan alla fall. Vid intervjuerna fick vi även bekräftat att de olika åldersgrupperna hade 
olika krav vilket även går ihop med teorin där de olika spelartyperna kunde delas upp i flera 
olika kategorier. Från intervjuerna fick vi även bilden av att andra faktorer så som ort och 
jobb/studiemöjligheter för partner var av stor vikt. Vi har därför kommit fram till att spelare 
prioriterar faktorer så som den sportsliga faktorn, ort och närhet vid val av förening och att 
dessa har stor betydelse, även om ekonomi förmodligen är den styrande faktorn i slutändan.!
 ! I och med intervjuerna kunde vi se att föreningarna jobbade med flera olika faktorer vid 
sidan av ekonomi vid kontraktskrivning. Det viktigaste för de föreningar vi intervjuade var att 
locka med närhet till Stockholm/Arlanda, att orten innehåller jobb/studiemöjligheter för 
främst partner, att förklara den tänkta rollen för spelaren samt sportslig framgång/är benägen 
att satsa på unga spelare. Båda sportcheferna berättade att dessa faktorer kanske kunde vara en 
avgörande faktor och slå över för att en spelare skulle välja deras förening ifall det var liknade 
kontrakterbjudanden men ifall det blev för stora skillnader i lön var det inte mycket som 
kunde lockas med vid sidan av att höja lönen. Vi anser att föreningar borde jobba mer med att 
kartlägga vilka typer av kategorier som spelare tillhör. Med tanke på att föreningarna redan 
jobbar med faktorer vid sidan av ekonomin så skulle kartläggning av spelartyper få föreningar 
att bättre förstå spelarnas behov. Det skulle medföra att föreningar lättare skulle kunna locka 
med rätt pull-faktor till rätt spelartyper. Under vår studie har vi sett att föreningarna är bra på 
att ta hand om spelare och ta in rätt typ av spelare men vi anser att spelarkategorisering skulle 
underlätta arbetet för dem.  

�30



REFERENSLISTA !
Aldskogius, Hans. (1993) Leksand, Leksand, Leksand: En studie av ishockeyns betydelse för 
! en bygd, Smedjebacken: Smegraf tryckeri.!!
 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö Liber AB!
 !
Carter, TF. 2011 In Foreign Fields: The Politics and Experiences of Transnational Sport!
! Migration. London: Pluto.!
 !
Dunn, Kevin (2005). Interviewing. I Hay, Ian (red), Qualitative Research Methods in Human,!
! Geography. Oxford University Press. [2014-04-08]!
 !
Elliott R (2012) New Europe, new chances? The migration of professional footballers to 
! Poland's Ekstraklasa. International Review for the Sociology of Sport 2013 48: 736!!
Fischer, P,A., Reiner, M., Straubhaar, T. 1997 Interdependencies between development and 
! migration. International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary 
! Perspectives. Oxford: Berg,  91–132.!!
Magee, J. and Sugden, J. (2002) ‘“The World at their Feet” – Professional Football and 
! International Labor Migration’. Journal of Sport and Social Issues 26 (4), s.421–37.!!
Maguire, J. (1996) ”Blade runners: Canadian migrants, ice hockey and the global sports 
! process”. Journal of Sport and Social Issues 21(3): 335–360.!
 !
Maguire, J., Pearton, R. (2000) ”The impact of elite labour migration on the identification, 
! selection and development of European soccer players”. Journal of Sports Sciences 18
! (9), s.759–769.!!
SCB 2013, Befolkning Statistisk årsbok 2013, sid 76-80, [Online] Hämtad från: http://!
! www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_05_A01BR1301.pdf !
! [2014-04-01]!!
Stopptid 1973, Börje Salming , Inge Hammarström, [TV-program] Sveriges Television, SVT2!!
Swehockey 2013a, SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN, Säsongen 
! 2013/2014, [Online] Hämtad från: http://swehockey.se/ImageVaultFiles/id_29643/!
! cf_113/SB_2013-2014_130919.PDF, [2014-04-01]!
 !
Swehockey 2013b, TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2013/2014, [Online] Hämtad från: http://
! www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_28395/cf_113/TB_2013-2014_130620.PDF 
! [2014-04-01]!
 !

�31

http://swehockey.se/ImageVaultFiles/id_29643/


Swehockey 2012a, TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012/2013, [Online] Hämtad från: http://
! swehockey.se/ImageVaultFiles/id_29643/cf_113/SB_2013-2014_130919.PDF !
! [2014-04-01]!
 !
Swebockey 2007, SVENSKA SPELARE UTOMLANDS, [Online] Hämtad från: http://
! www.swehockey.se/ImageVault/Images/id_459/ImageVaultHandler.aspx  [2014-04-01] !!
Internet!
Almtuna IS, Om föreningen, [Online] Hämtad från: http://www.almtuna.com/foreningen/
! om_foreningen [2014-05-05]!!
Brynäs IF, Historia, [Online] Hämtad från: http://www.brynas.se/mot-brynas-if/historia 
! [2014-05-05]!!
Dubbeltallen 2012, Historik, [Online] Hämtad från: http://www.dubbeltallen.se/historik/ 
! [2014-04-01]!
 !
Eliteprospects 2014a, Djurgården, [Online]!
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=3 [2014-04-01]!
 !
Eliteprospects 2014b, Timrå, [Online] !
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=11 [2014-04-01]!
 !
Eliteprospects 2014c, MODO, [Online] !
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=9&teamhistory= !
! [2014-04-01]!
 !
Eliteprospects 2014d, AIK, [Online] !
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=1 [2014-04-02]!
 !
Eliteprospects 2014e, Leksand, [Online] !
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=28 [2014-04-02]!!
Eliteprospect 2014f, Almtuna, [Online] !
! Hämtad från: http://www.eliteprospects.com/team.php?team=13 [2014-05-12]!
 !
Idrottens Affärer (2013-03-15), Elitserien såld för 1,2 miljarder kronor, [Online] Hämtad från: 
! http://www.idrottensaffarer.se/tv-nyheter/2013/03/elitserien-sald-for-13-miljarder !
! [2014-04-02]!
 !
Rennéus, Hugo. (2013-09-13) Dubbelt så många transatlanter i SHL, Sveriges Radio, !
! [Online] Hämtad från: !
! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5643106 [2014-04-01]!
 !

�32

http://www.almtuna.com/foreningen/


SHL 2014, Om SHL AB, [Online] Hämtad från: https://www.shl.se/om-shl/om-shl-ab !
! [2014-04-02]!
 !
Svärdkrona, Zendry, Rekordbud på elitseriens tv-rättigheter, Sportbladet, [Online] Hämtad 
! från : http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/article10634195.ab 
! [2014-04-09]!
 !
von Konow, Gregor. (2011-12-22), von Konow: "Sex raka guld är oslagbart", SHL. [Online] 
! Hämtad från: http://www.shl.se/artikel/16469/ [2014-04-01]!
 !
von Konow, Gregor. (2012-09-25a), von Konow: 13:e raka elitseriesäsong, SHL. [Online] 
! Hämtad från: http://www.shl.se/artikel/28556/ [2014-04-01]!
 !
von Konow, Gregor. (2012-10-12b), von Konow: ”MODO ett av de klassiska lagen, SHL. 
! [Online] Hämtad från http://www.shl.se/artikel/29335/ [2014-04-01] !!
Intervjuer!
Sundlöv, Michael, Sportchef Brynäs IF (2014-5-9)!!
Danielsson, Björn, Sportchef Almtuna IS (2014-5-9)  

�33



BILAGA 1!
 !
Hej,!
 !
Vi är två studenter på Uppsala Universitet som gör en undersökning där vi försöker kartlägga 
vilka faktorer som är viktiga för hockeyspelare vid val av förening. För att få svar från 
ursprungskällan, alltså ni hockeyspelare, har vi valt att göra denna enkät. Enkäten tar ungefär 
2 minuter att besvara och du kommer i den att få rangordna vilka faktorer som är viktigast för 
just dig vid val av förening. Allt material är anonymt så ingen kommer att kunna se vad just 
du svarar. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde ta dig tid att besvara denna enkät 
med så ärliga svar som möjligt.!
 !
Med vänliga hälsningar:!
Oscar Willén och Daniel Knutsen!
Uppsala Universitet!
 !
Hur gammal är du?!
 !
·         -22!
·         23-26!
·         27-30!
·         31-34!
·         35 -!
 !
Vilket civilstånd stämmer in på dig bäst?!
 !
·         Singel!
·         Sambo/gift/partner!
·         Sambo/gift/partner med barn!
·         Ensamstående med barn!
 !
Hur många föreningar på elitnivå, hockeyallsvenskan och uppåt, har du representerat?!
·         1!
·         2-3!
·         4-!
 !
Har du bytt förening inom de senaste två säsongerna, någon gång efter säsong 2011/2012?!
 !
·         Ja!
·         Nej!
 !
Om ja på föregående, vilken var anledningen till föreningytet?!
 !
·         Jag ville byta!
·         Förra föreningen vill inte förlänga!
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·         Kombination av ovanstående!
·         Annan faktor!
 !
Rangordna följande alternativ, 1-5, över vilken faktor som du anser var viktigast vid val av 
hockeyförening där 1 är mest viktig och 5 är minst viktig.!
 !
 !
1 (Viktigaste faktorn)!
Den ekonomiska faktorn!
Orten föreningen är placerad i!
Närhetentill skola, jobb, familj etc.!
Sportsliga faktorer, din egen roll i föreningen!
Föreningens status, historia!
 !
2!
Den ekonomiska faktorn!
Orten föreningen är placerad i!
Närhetentill skola, jobb, familj etc.!
Sportsliga faktorer, din egen roll i föreningen!
Föreningens status, historia!
 !
3!
Den ekonomiska faktorn!
Orten föreningen är placerad i!
Närhetentill skola, jobb, familj etc.!
Sportsliga faktorer, din egen roll i föreningen!
Föreningens status, historia!
 !
4!
Den ekonomiska faktorn!
Orten föreningen är placerad i!
Närhetentill skola, jobb, familj etc.!
Sportsliga faktorer, din egen roll i föreningen!
Föreningens status, historia!
 !
5 (Minst viktiga faktorn)!
Den ekonomiska faktorn!
Orten föreningen är placerad i!
Närhetentill skola, jobb, familj etc.!
Sportsliga faktorer, din egen roll i föreningen!
Föreningens status, historia!
 !
Frivillig fråga: Finns det några andra faktorer som har varit viktiga alternativt mindre viktiga 
vid val av hockeyförening?!
 !
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Tack för din medverkan!!
 !
BILAGA 2 !!
Intervjufrågor!
Förklara om vårt arbete. Ge dem inblick i vilka faktorer vi har undersökt.!
 !
Bakgrund!
Skulle du kunna berätta om hur du började jobba inom hockey?!
Skulle du kunna förklara din roll inom förening och hur du arbetar med rektrytering?!
Hur ser föreningens jobb/process med att rekrytera nya hockeyspelare?!!
Sportsliga faktorer!
Vad upplever ni att hockeyspelare värdesätter främst vid kontraktsförhandlingar? Vad anser ni 
vara mindre viktigt?!
Tror ni att er förening har övertag mot andra föreningar på grund av andra faktorer, 
exempelvis platsen för orten, föreningstatus och historia, sportslig utmaning?!
Vi har gjort en enkätstudie och där har vi märkt att många prioriterar sin sportsliga faktor och 
roll i föreningen först och därefter ekonomiska faktorn. Platsen på orten, närhet till skola jobb 
och föreningens status historia prioriteras lägre ner alla tre. Stämmer det överens med er egna 
erfarenheter?!
Vilka faktorer brukar spelare hänvisa till när de tackar nej till tjänst alternativt ja?!!
Roll inom förening!
Hur tydliga är ni med vilken roll spelare förväntas ha i föreningen, (power play-spel, 
toppkedja, fjärdekedja m.m.)? Är det något ni diskuterar redan vid kontraktsförhandling? !
Vad händer ifall de inte uppnår rollen eller inte får spela i den rollen? Hur ser spelaren 
respektive föreningen på det?!
 !
Faktorer vid sidan om ekonomi!
Upplever ni att er förening konkurrera med dem andra föreningarna i er liga i fråga om löner 
till spelare?!
Känner ni att lönerna för spelarna har ökat under senaste åren? Är det en positiv eller negativ 
trend?!
Vad erbjuder ni spelare vid sidan om lönen?!
 !
Geografi!
Jobbar föreningen för att ta in lokala spelare? Är det viktigt att ha lokala spelare för er 
förening?!
Känner ni att det är lättare att ta in spelare som inte är från närområdet än vad det var förut? 
Varför då?!
Har ni samarbete med någon slags verksamhet exempelvis universitet, för att erbjuda spelare 
möjlighet för utbildning?!
(Har föreningen någon policy för vilka slags spelare som ska tas in?)!
Erbjuder ni olika spelare olika möjligheter beroende på vad de kräver?!
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 !
Social/Familj!
Märker ni skillnad på vad spelare prioriterar beroende på vilken exempelvis ålder eller 
civilstånd som spelaren har? Hur i sådana fall?!
Arbetar ni annorlunda beroende på spelarens ålder/civilstatus eller arbetar ni på individnivå?!
Jobbar ni aktivt med att kunna tillgodose boende, jobb för familjemedlemmar till 
hockeyspelarna? Om ja, på vilket sätt?   !
Brukar spelare kräva social trygghet för familjemedlemmar?!!
Framtid!
Hur ser ni på “hotet” från utländska ligor, som KHL, NHL och NLA? Har ni något som ni kan 
erbjuda spelare som dessa ligor inte kan?!
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