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Abstract 

Title: From moonlight rinks to SHL. Professionalization and commercialization in Swedish 

ice hockey during the period 1956-2016. 

 

The goal of this paper is to highlight the importance of money in the sport of ice hockey. The 

primary purpose is to investigate the perception of the commercialization of Swedish ice 

hockey, as expressed by the Swedish Ice Hockey Association (SIF). The two key themes are 

“the sport as a profession” and “the financial position of the SIF and the clubs”. 

 

Question formulations: How is the professionalization and commercialization of ice hockey 

perceived? Is it a positive or negative development? What causes and actors are believed to 

be behind these trends? How has the debate concerning ice hockey as business evolved over 

time? The methodology of this paper is based on hermeneutic principles, where hermeneutics 

can be regarded as the doctrine of interpretation. The theoretic starting point is Kalevi 

Henilä´s Totalization Theory, in which the development of ice hockey is explained on the 

basis of the competitive spiral, the increased value of success and the totalization of the sport. 

The findings confirm earlier research on the topic – that the main focus of ice hockey is busi-

ness; that it is a question of “next changeover”, “next game”. Individual clubs cannot make a 

case for long-term planning, which may lead to increased differences between clubs regard-

ing finances and other resources. This may, in turn, have long-term implications when it 

comes to the recruitment of new players and coaches. 
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Förord  

Stort tack 

Jag vill jag ge ett stort tack till min handledare Tobias Stark. Tobias har trots en fullspäckad 

kalender och tillökning i familjen, utanför sina ordinarie åtaganden lotsat mig fram till studi-

ens inriktning och fått den i mål. Jag har genom denna process inspirerats och lutat mig mot 

Folkhemmet på is. 

     

   Norrköping, den 8 november 2016 
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”Styrelsen är fullständigt överens om att den modell som har skapat vår posit-

ion på ishockeyns världskarta även framgent är den modell som ska gälla. 

Alltså skall sportsliga meriter stå framför kommersiella grunder för en rättighet 

om tillhörighet” 

Christer Englund. ordförande Svenska Ishockeyförbundet 2004-2014 

 

 

 

”Ekonomi bygger i första hand på att intäkterna överstiger kostnaderna,  

oavsett organisationsform” 

 

      

Rickard Fagerlund, ordförande Svenska Ishockeyförbundet 1983-2002 
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Inledning 

Ishockey är en sport som fascinerar många. Den snabba farten, den rika förekomsten av indi-

viduella solonummer och spelets tuffa tag, är bara något av det som får åtskilliga ishockey-

vänner att tala sig varm om sporten.  

 

Den dagliga debatten om ishockeyn handlar dock inte bara om vad som sker på isen. Den rör 

även turerna kring det som sker vid sidan av rinken. Det gäller inte minst pengarnas plats 

inom ishockeyn. Inom loppet av bara några få decennier har ishockeyn utvecklats från att 

vara en i huvudsak ideellt fotad folkrörelseverksamhet med amatöristiska förtecken, till att bli 

en kraftigt professionaliserad mångmiljonindustri i gränslandet mellan idrott, nöje och företa-

gande. I spåren av detta har kommersialiseringen av ishockeyn blivit föremål för mycket dis-

kussion. Ofta har det skett i form av braskande rubriker rörande ljusskygga ekonomiska 

transaktioner, som exempelvis de som följde SVT:s Uppdrag Gransknings mycket uppmärk-

sammade reportage om Leksands IF våren 2013 kunde bevittna. I reportaget framkom att 

kommunen gått in och hjälpt den lokala ishockeyklubben med stora summor pengar, samti-

digt som bland annat en högstadieskola i kommunen tvingades lägga ned på grund av hårda 

besparingskrav. Leksands IF är emellertid långt ifrån den enda ishockeyklubben, som blivit 

föremål för negativ publicitet för sina ekonomiska förehavanden. Flera klubbar har blivit an-

klagade för kommunal dopning på liknande sätt som Leksands IF.1 I spåren av detta har den 

inhemska högsta serien SHL hamnat i blåsväder, i media nämns klubbarnas 17 miljoner kro-

nor i förluster säsongen 2013/2014, och viljan från SHL att införa wild cards. Detta har fått 

effekter även för landets näst högsta ishockeyserie, HockeyAllsvenskan. HockeyAllsvenskan 

har tvingats skärpa kraven då inte mindre än fyra av seriens 14 lag säsongen 2014/2015 gått 

ut med att de har ytterst ansträngd ekonomi och där klubbar tvingats till rekonstruktion under 

pågående seriespel. Även om klubbarna i SHL enligt Idrottens Affärer säsongen 2014/2015 

tillsammans gjorde en vinst om 38 miljoner kronor.2   

 

                                                        
1 http://www.svt.se/ug/kommunen-skatteplanerade-at-hockeyklubben, reportaget finns att tillgå på youtube. 

Aftonbladet 2015-03-07 
2 Idrottens Affärer 2015-07-07 
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Syfte 

Syftet är att undersöka synen på professionaliseringen och kommersialiseringen av svensk 

ishockey, såsom den kommer till uttryck i Svenska Ishockeyförbundets (SIF) officiella organ, 

åren 1956 – 2016. 

 

I centrum för diskussionen står två övergripande teman: sporten som profession jämte för-

bundets och klubbarnas ekonomi. Jag vill poängtera att jag inte är ute efter att avgöra 

huruvida dessa spörsmål har hanterats korrekt eller ej. Inte heller kommer jag presentera nå-

gon heltäckande bild av händelseutvecklingen på området. Det jag vill göra är i stället att 

kasta ljus över hur den svenska ishockeyrörelsen har sett på, och förhållit sig till sportens 

genomgripande transformering från en amatörism till professionalisering.3  

 

Frågeställningar 

 

 Hur framställs ishockeyns professionalisering och kommersialisering? Är det en nega-

tiv eller positiv utveckling? 

 

 Vilka orsaker och aktörer sägs ligga till grund för ishockeyns professionalisering och 

kommersialisering?  

 

 Hur har debatten om ekonomiseringen av ishockeysporten utvecklats över tid? 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Tobias Stark. Linnéuniversitetet i Växjö  
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Tidigare forskning 

I det följande avsnittet kommer jag att teckna ett forskningsläge genom att redogöra för de 

vetenskapliga arbeten som har publicerats i anslutning till undersökningens syfte. Framställ-

ningen är disponerad som så att jag först redovisar de akademiska arbeten som har gjorts om 

svensk ishockey för att sedan gå över till att presentera de mer genomgripande idrottsveten-

skapliga studier rörande den svenska idrottens kommersialisering och professionalisering 

som står att finna. När det gäller svensk ishockey är det klart att forskningsläget lämnar öv-

rigt att önska. Ännu har det exempelvis inte gjorts någon genomgripande studie av sportens 

professionalisering eller kommersialisering. Det som kan noteras är pedagogen Per Göran 

Fahlströms avhandling Ishockeycoacher som innehåller en övergripande diskussion av den 

ekonomiska utvecklingen från 1980- talet fram till 1995. Fahlström lyfter fram perioden från 

1980-talet fram till 1995 som en period där lönerna steg kraftigt för toppspelare och topp-

coacher som är aktörer på en internationell marknad. Ishockeyn hade blivit en intressant pro-

dukt som kunde säljas på marknaden. I takt med en ökad träningsmängd, större massmedial 

fokusering och större skaderisker fick ishockeyn en allt större ekonomisk betydelse. Fahl-

ström menar att det är ideologin på toppen som styr utvecklingen och som sipprar nedåt i 

systemet, där tyngdpunkten har kommit att handla om ekonomi.4  

 

En avhandling om ishockeyns organisatoriska utveckling mellan åren 1967-2000 är Structu-

res beyond the frameworks of the rink av pedagogen Josef Fahlén 2006). Avhandlingen be-

handlar bland annat löneutvecklingen och införandet av elitlicensen, utvecklingen från en 

amatöristisk idrott, med idealistiska motiv och frivilliga krafter till en i många avseenden 

professionell idrott som är byggd på marknadskrafter och förvärvsarbete. Fahlén lyfter fram 

fyra områden från amatörism till professionalism som han menar är avgörande för perioden 

inom svensk ishockey. Nämligen professionell ishockey, TV, kompetensutveckling och ut-

ländska aktörer i form av finska ägare.5  

 

                                                        
4 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher. En studie om rekrytering, arbete och ledarstil s 40-76 
5 Josef Fahlén (2006) Structures beyond the frameworks of the rink, on organization in Swedish ice-hockey s 71, 

109-110 
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Företagsekonomen och entreprenörforskaren Hans Lundberg (2009) för en diskussion kring 

multifunktionella evenemangskomplex i Kommunikativt entreprenörskap. Lundberg lyfter 

där fram ishockeyns arenor, sett ur företagens perspektiv i form av kostnader för namngiv-

ning av en arena och varumärkesbyggande. Lundberg diskuterar även kring ökad grad av 

ekonomism och managerialism, t ex spelaragenters och klubbdirektörers ökade inflytande. 

Lundberg lyfter även fram exceptionella och plötsliga marknadsförskjutningar, t ex konflik-

ten mellan NHL och NHLPA säsongen 2004/2005 och ishockeyns utövande, t ex verbalt och 

fysiskt våld. Men även ishockeyns arenor sett ur föreningarnas perspektiv, t ex i form av re-

stauranger eller argument för stängning av ligor.6  

 

En annan forskare som studerat ishockeysporten är historikern och idrottsvetaren Tobias 

Stark. Stark (2010) har i avhandlingen Folkhemmet på is undersökt ishockeyns historiska 

framväxt och nationella genomslag. Stark för en diskussion kring idrottsrörelsens ekono-

miska förutsättningar under 1900-talets inledning och med ishockeyns skenande omkostnader 

och rädsla för en växande klyfta mellan bredd- och elitverksamhet.7  

 

Ytterligare ett akademiskt arbete som behandlar ishockeysporten är idrottsvetaren och juris-

ten Jyri Backmans (2012) licentiatuppsats I skuggan av NHL. Licentiatuppsatsen är en orga-

nisationsstudie av svensk och finsk elitishockey där Backman menar att Finlands högsta liga 

kan anses vara en hybrid mellan den amerikanska respektive europeiska sportmodellen, me-

dan Sveriges högsta serie är mer sammanlänkad med den europeiska sportmodellen, även om 

den sistnämnda innehåller stora kommersiella intressen. Backman har även tillsammans med 

Bo Carlsson skrivit artikeln ”The blend of normative uncertainty and commercial immaturity 

in Swedish ice hockey” som enligt författarna lyfter upp svenska ishockeyklubbars kommer-

siella omogenhet.8 Därutöver kan även nämnas pedagogen Leif Isberg (2004) som studerat 

ishockeyns ledarskap i Supercoach i National Hockey League.9 

 

                                                        
6 Lundberg (2009) tar även upp elitidrottslag i kris, bolagisering av den idrottsliga kärnverksamheten, KHL:s, 

NHL:s och svensk ishockeys nationella och internationella expansionsplaner, löneligor och transferlistor. 

Idrottens finansiering kring spelmarknad och säkerhet vid arenor, underhållningskonglomeratens uppvaktning 

av ishockeyklubbar och skatteverkets granskning av ishockeyklubbar. Hans Lundberg (2009) Kommunikativt 

entreprenörskap s 123, 155-188 
7 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is. Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 s 

36 
8 Jyri Backman (2012) I skuggan av NHL. En organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey. Bo Carlsson 

och Jyri Backman (2014) “The blend of normative uncertainty and commercial immaturity in Swedish ice hock-

ey” 
9 Leif Isberg (2004) Supercoach i National Hockey League 
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När det gäller forskning om den svenska idrottsrörelsens ekonomisering kan sociologen To-

mas Peterson karaktäriseras som en av föregångarna. Peterson disputerade 1989 på avhand-

lingen Leken som blev allvar, Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad. 

Han har sedan följt upp sin avhandling med ett flertal studier som behandlar idrottsrörelsens 

kommersialisering, t ex En allt allvarligare lek: Om idrottsrörelsens partiella kommersiali-

sering 1967-2002 och Idrott mellan folkrörelse och kommersialism och den statliga utred-

ningen om idrottsstödet Den svenska idrottsstödsutredningen.10  

 

En annan framstående forskare på fältet är historikern Bill Sund som disputerade 1987. Sund 

har sedan följt upp det med flera artiklar som rör professionalisering, ekonomisering och 

kommersialisering, t ex Fotbollens maktfält, Fotbollsindustrin och Backe upp och backe ner. 

Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv samt The origins of Bandy 

and Hockey in Sweden.  

 

En annan forskare som utmärkt sig på fältet är historikern Karin Wikberg (2005), som i av-

handlingen Amatör eller professionist? diskuterar amatörismens ställning i Sverige åren 

1903-1967. I avhandlingen diskuterar Wikberg kring idrottsamatörism där hon lyfter fram att 

amatörismen inte bara gällde pengar, utan att amatöridealet även byggde på etik och moral, 

sociala och yrkesmässiga skiljelinjer samt etnicitet. Hon framhäver att medan andra områden 

i samhället professionaliserades, amatöriserades idrotten.11 Wikberg menar vidare att det är 

tre grundläggande krav som måste uppfyllas för att beskriva professionaliseringsprocessen. 

Det första kravet är formell utbildning som är baserad på vetenskap och teori. Det inkluderar 

utbildade tränare, instruktörer, fysiologer, psykologer etc. Det andra kravet är specialisering, 

en avgränsning av arbetsuppgiften och det tredje kravet är yrkesmonopolisering.12  

 

För att bredda perspektiven i min studie finns anledning att lyfta fram olika infallsvinklar av 

ishockeysporten. En sådan infallsvinkel är från företagsekonomen Lars Östman (1996). Han 

har i Från byalagen till Leksands Stars lyft upp traditionens makt och nätverkens betydelse 

för en liten bygd och dess ishockeyförening.  

                                                        
10 Tomas Peterson (1989) Leken som blev allvar, Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad 
11 När amatören på andra områden började förlora i prestige, blev amatören förebilden inom idrotten och medan 

amatöridealet var och förblev oreglerat utanför idrotten, blev det inom idrotten föremål för otaliga 

bestämmelser, diskussioner och problem 
12 Även om det saknas en uttalad policy att utestänga människor från idrottsrörelsen eller idrottsutövning på 

grund av bristfällig utbildning till skillnad mot det klassiska yrkesmonopolet. Karin Wikberg (2005) Amatör 

eller professionist? s 19-21 
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En forskare som lyft in ishockeyns ställning i samhället är sociologen Lars Ekstrand (1995). 

Han har i Brynäs IF och det efterindustriella Gävle bland annat lyft upp samhällsförvand-

lingen som skedde i Sverige under 1990-talet och dess påverkan på ishockeyn.  

 

Ytterligare infallsvinkel är ishockeysporten ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Kulturgeogra-

fen Hans Aldskogius (1993) har i Leksand, Leksand, Leksand! analyserat ishockeyns bety-

delse för en bygd. Aldskogius lyfter fram de ekonomiska relationerna mellan Leksands IF 

och kommunen och vilken roll de haft för den lokala ekonomin kring orten. Aldskogius 

(2005) har även diskuterat kring multiarenornas tillkomst och dess betydelse för ishockeyns 

ekonomiska utveckling och kretslopp i Where Sports and Money Meet: The Economic Geo-

graphy of an Ice Hockey Stadium.  

 

Med tanke på att ishockeyforskningen i Sverige varit eftersatt är det viktigt att lyfta fram de 

avhandlingar som finns.13 Ishockeyforskningen har hitintills skett främst utifrån ett pedago-

giskt och idrottshistoriskt perspektiv. Dessa inriktningar kompletterar varandra och lyfter 

fram olika delar. Avhandlingarna lyfter bland annat fram övergången från en amatöridrott till 

professionell idrott, som i förlängningen lett till en pågående kommersialisering av den-

samma. Enligt mig behövs den svenska ishockeysportens professionalisering och kommersia-

lisering studeras ytterligare, inte minst då ishockeyn ofta är trendsättare inom andra idrotter. 

Det ser vi t ex i att lönerna inom ishockeyn generellt är höga och att media rapporterar om 

händelser både på och utanför isen, något vi ser spillt över på andra idrotter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Pedagogen Larsson (2001) säger att doktorsavhandlingar är ett väldefinierat material, då de utgör den högsta 

nivån av granskade och rikligen ventilerade akademiska texter. Samtidigt som de utgör frukterna av långvarigt 

forskningsarbete. Det finns också tydliga, formella och informella regler för vad doktorsavhandlingar får 

innehålla och inte innehålla. Håkan Larsson (2001) Iscensättningen av kön i idrott s 36 
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TEORETISKA BEGREPP OCH PERSPEKTIV 

I det följande avsnittet kommer undersökningens övergripande analyskategorier och teore-

tiska perspektiv att presenteras. Framställningen inleds med en redogörelse för kommersiali-

serings- och professionaliseringsbegreppen, följt av en diskussion av totaliseringsteorin. Av-

slutningsvis summeras intryck, under det att studiens teoretiska anslag preciseras. 

 

Kommersialisering och professionalisering 

Kommersialisering är ett ord som enligt Nationalencyklopedin definieras som en affärsinrik-

tad verksamhet där man i första hand tjänar vinstintressen.14 En av de idrottsforskare i Sve-

rige som har arbetat främst med terminologin är Tomas Peterson (2005). Peterson har till-

sammans med Bo Carlsson och Mats Trondman förklarat kommersialisering och profession-

alisering som två processer som betingar varandra. De menar att en professionell verksamhet 

inte behöver vara kommersiell, eller vice versa. Men när dessa används tillsammans kan de 

blottlägga många av mekanismerna som varit och fortfarande är i rörelse när svensk idrott 

omvandlats de senaste decennierna. En professionalisering kan enkelt uttryckt förvandla en 

lek till allvar. Från barns spontana landhockey till elitspelarens seriositet. Vidare menar för-

fattarna att professionalisering innefattar yrkesroller och en rationell organisation, som är 

kopplade till relevant utbildning och som bedrivs på heltid. För att detta ska vara möjligt 

krävs omfattande ekonomiska muskler. Det som beskrivs gäller främst den manliga idrotten, 

då idrott är en manlig konstruktion som är skapad av män för män.15 Carlsson, Peterson och 

Trondman lyfter fram ett antal faktorer som påverkar idrottens kommersialisering, t ex idrot-

tens globalisering, massmedias bevakning av idrotten, i kombination med teknikutvecklingen 

och arenornas betydelse.16  

 

 

                                                        
14 Nationalencyklopedin (2005) 
15 Peterson (2005) menar att termen kommersialiseringen mestadels används i dagligt tal kring att introducera 

(kommersialisera) en vara eller tjänst på en marknad som i förlängningen ska göra idrotten vinstdrivande. I 

Sverige görs det dock enligt forskarna ett gediget arbete för att öka jämställdheten. Den organisatoriska och 

sportsliga verksamheten professionaliseras, hierarkiseras och specialiseras för att möta nya behov. Klubb- och 

föreningskänsla, sammanhållning och idealitet kan vara svårt att kombinera med en verksamhet, där idrotten 

konkurrerar på en marknad där man mäts i produktivitet och likviditet. Detta har lett till att idrotten själva har en 

intern reglering, inom ishockeyn finns t ex elitlicenser. Bo Carlsson, Tomas Peterson och Mats Trondman. 

Svensk idrottsforskning 2005:3  
16 Med dess rumsliga betydelse och dimension. Dels innanför arenan, där det är idrottens lagar som gäller, och 

utanför, där arenan är symbolen för uppvisandet och resultatet, och där idrott blir underhållning (där arenorna 

idag är en del i städers ”idrottsturism”) 
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Dessa processer bekräftar enligt Carlsson, Peterson och Trondman att idrotten allt mer inte-

greras i samhället. Men det bekräftar även att samhällsutvecklingen och det politiska sam-

hällsklimatet sätter sina tydliga spår inom idrotten. Även om merparten av idrotten ingår i 

den svenska folkrörelsen. Elitidrottens allt mer professionella och kommersiella struktur har 

medfört att rättssystemet har fått en större roll inom idrotten. Det ser vi t ex i form av EU-

rätten, spelbolags monopol, anställningsavtal eller idrottens deklarationer. Både den globala 

och den lokala idrotten har blivit mer beroende av det allmänna rättssystemet. Detta menar 

Carlsson, Peterson och Trondman som lyfter fram att den moderna idrotten genomgår en för-

ändring, där tonvikten har hamnat på föreningarnas organisering och kommersialisering, och 

på den enskilde idrottarens professionalisering. Författarna ställer sig frågan huruvida pro-

fessionaliseringen av idrotten innebär en transformering från amatörideal till en professionell 

etik, och i så fall vad den professionella etiken har för form och innehåll. Och vad idrottens 

associationsformer (ideella föreningar och Idrotts-AB) har för betydelse för idrottens normer 

och traditionella värden. Förändras idrottens regelverk, konflikthantering och normativa 

strukturer (synen på tekniska möjligheter, t ex målkameror och GPS) för att motsvara pro-

fessionaliseringens och kommersialiseringens krav?17  

 

En annan fråga Carlsson, Peterson och Trondman ställer sig är vad det innebär för idrottens 

utveckling att rättssystemet blir ett allt viktigare inslag i idrottens vardag?18 Samtidigt som 

vissa delar inom idrotten är stark kommersialiserad, är andra delar kvar i amatörismens anda 

och under samma villkor, som hela idrottsrörelsen gjorde fram till Riksidrottsförbundets (RF) 

avskaffande av amatörreglerna 1967. Efter 1967 kapitaliserades idrotten, grunden för kom-

mersialiserings- och professionaliseringsprocesserna eftersom de förutsätter lönearbete. Inte 

sällan sammanfaller betydelserna av kommersialisering och professionalisering av idrotten, t 

ex om man väljer att lyfta fram en positiv eller negativ vinkel. Det blir lite av ett skifte, bero-

ende på vad forskaren väljer att fokusera på.19 Jag kommer i min studie att lyfta fram båda 

aspekterna och hur det under tid har gestaltat ishockeysporten.  

                                                        
17 Bo Carlsson, Tomas Peterson och Mats Trondman. Svensk idrottsforskning 2005:3 
18 Det kan både vara positivt och negativt att rätten tar ett allt starkare grepp över idrotten. Det positiva är att det 

kan framtvinga synlighet och kommunikation, att idrotten ser över och utvecklar sina egna normativa strukturer 

och konfliktlösningssystem 
19 Bo Carlsson, Tomas Peterson och Mats Trondman. Svensk idrottsforskning 2005:3 
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Peterson (2004) hävdar att statens stöd befrämjade professionaliseringen och har i första hand 

fått konsekvenser för breddidrotten, medan marknaden stod för kommersialiseringen och i 

första hand har berört elitidrotten.20  

 

Även om den teoretiska utgångspunkten i min studie tar avstamp från Fahlströms (2001) av-

handling Ishockeycoacher och hans tolkning av sociologen Kalevi Heiniläs totaliseringsteori 

vill jag nämna Conflict Theory: Sports are Tools of the Wealthy som är viktig i samman-

hanget och får ses lite som en motpol. I boken Sports in Society diskuterar Jay Coakley och 

Elizabeth Pike (2009) kopplingen idrott och kommersialisering som enligt författarna kan 

förstås utifrån Conflict Theory: Sports are Tools of the Wealthy. I denna teori utgår aspekter-

na från ekonomiska intressen. Personer eller företag som kontrollerar pengar (och därmed 

makten), använder makten det ger till att rättfärdiga beslut som gynnar ekonomiska intressen. 

Coakley menar att idrotten snarare förstärker maktbalansen som redan finns i samhället. Ge-

nom att använda sig av en konfliktteori i en studie om ishockeyns kommersialisering väljer 

forskaren att fokusera på ”behovet av kapital” snarare än ”generellt behov för systemet”, vil-

ket medför att forskaren indirekt intar en negativ ton och riskerar att lyfta fram de negativa 

sidorna och ta parti för arbetstagarsidan (t ex spelarfackförbund i arbetsmarknadstvister).21  

 

Den teoretiska utgångspunkten i min studie tar som nämns ovan avstamp från Fahlströms 

avhandling Ishockeycoacher (2001) och hans tolkning av sociologen Kalevi Heiniläs totalise-

ringsteori. Det handlar inte om att föra över vare sig Fahlström eller Heiniläs teoretiska ram-

verk, utan tanken är att använda Fahlströms uttolkning av Heinilä och ha det som utgångs-

punkt och inspirationskälla. Man kan säga att min teoretiska utgångspunkt bygger på en 

kombination av Fahlströms adaption av totaliseringsteori.22 Fahlström menar att Heiniläs 

totaliseringsteori harmonierar väl med ishockeysportens utveckling i Sverige och att kraven 

för att vinna höjs succesivt, vilket även medför att tävlingsresultaten i olika idrotter blir bättre 

och konkurrensen om vinsten ökat.  

                                                        
20 Under 1990-talet fördjupades kommersialiseringen i en ny fas, underhållningsindustrin, vilket innebar att 

idrotten gick att sälja utanför arenan. Inom ishockeyn utövar många svenska ishockeyspelare  sin elitidrott 

utomlands. Tomas Peterson (2004) Perspektiv på Sport Management s 20-27 
21 Coakley (2009) säger att konfliktteorin har tre brister, och att den förutsätter att de människor (eller företag) 

med ekonomiska muskler alltid fattar beslut som gynnar ekonomiska utfall positivt. Att den exkluderar genus, 

etnicitet och ålder och att den åsidosätter att idrott skänker glädje till många människor, och att den därigenom 

stärker den enskilde individen. Jay Coakley och Elizabeth Pike (2009) Sports in Society: Issues and Controver-

sies s 41-44, 234 
22 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 46, 48 
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Fahlström (2001) som tar avstamp från Heinilä säger att utvecklingen kan förklaras utifrån 

faktorerna tävlingsspiralen, det ökade värdet av framgång och totaliseringen av idrotten, där 

tävlingars yttersta mening är att kora en vinnare. Men det räcker inte bara med att vinna då en 

seger aldrig är slutgiltig. Istället blir segrarens prestation riktmärke för konkurrenterna. På så 

sätt tvingas även segraren förbättra sig för att fortsätta segra. Här skapas en tävlingsspiral 

som succesivt höjer kravnivån. Den som vill vara framgångsrik måste lägga ner mer tid på 

sin idrott. Den aktive måste specialisera sig och träna mer planerat och disciplinerat, vilket i 

sin tur kräver belöningar. Ju mer tid utövaren lägger på sin idrott desto mera otillräckliga blir 

inre belöningar som glädje och måluppfyllelse och mera konkreta belöningar tvingas fram. 

Utövaren skall kunna leva och satsa på sin idrott och ha kvar något efter karriären, i form av 

erfarenheter, kunskaper, status och pengar. Massmedia har en stor betydelse i processen då de 

bidrar till att de idrottsliga framgångarna övervärderas, det ökade värdet av framgång. 

Massmedia bevakar idrotten och framgångarna leder till ökad bevakning och idrotten når ut 

till många fler än de som går till arenorna. Massmediabevakningen leder också till att olika 

kommersiella intressenter ser en möjlighet att nå ut till olika grupper som konsumerar idrott 

via massmedia. Till detta kommer samhälleliga intressen i form av stat, kommuner och lands-

ting som stöder och påverkar idrotten. En totalisering som också ökar pressen på aktörerna 

inom idrotten. Konkurrensen mellan olika länder leder också till att de olika nationerna för-

söker mobilisera sina resurser för att uppnå framgångar. Fahlström lyfter fram Heiniläs tankar 

som menar att varje enskilt land skapar ett specifikt system och struktur för att uppnå fram-

gångar inom idrotten. Inom RF framhålls t ex ofta vikten av att utveckla en svensk modell. 

Vidare menar Fahlström som återkommer till Heinilä att systemstrukturen som påverkar id-

rottsprestationerna är mycket komplex.23  

 

Tre olika nivåer identifieras i systemet. Infrastrukturen, ett lands befolkningsantal, ekono-

miska utveckling hälsotillstånd, utbildnings- och vetenskaplig nivå. Den allmänna idrottskul-

turen, i form av en befolknings idrottsvanor, idrottsforskningens omfattning, tillgång till faci-

liteter, idrottens organisation och administration samt omfattningen av finansiellt och frivil-

ligt stöd till idrotten. Nationens speciella idrottsinsatser.24  

 

 

                                                        
23 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-43 
24 ibid 
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I denna process blir den aktive en profil som drar till sig uppmärksamhet och därigenom ökar 

både medias och sponsorernas intresse och vinst. Den vinnande utövaren fokuseras mest och 

får de mesta pengarna och blir därigenom i förhållande till skillnaden i prestationer övervär-

derad till den som blir tvåa.25 

 

I min studie har jag inspirerats och influerats starkt av pedagogerna Per Göran Fahlströms 

Ishockeycoacher, Structures beyond the frameworks of the rink av Josef Fahlén samt Folk-

hemmet på is av historikern Tobias Stark. Där samtliga forskare lyfter fram ishockeyn och 

problematiserar ur olika perspektiv och kompletterar varandra.26 På det hela taget menar jag 

att dessa avhandlingar har lyft in ishockeysporten ur olika infallsvinklar som forskningsfält. 

Jag kommer i min studie om den svenska ishockeysportens professionalisering och kommer-

sialisering lyfta fram olika aspekter av amatörism, kommersialiseringen och professional-

iseringen.27  I studien har jag valt att ta hänsyn till samtliga tre delar som Fahlström ventilerar 

i Ishockeycoacher. Inom ramen för detta ska jag försöka visa synen på professionaliseringen 

och kommersialiseringen av svensk ishockey. Såsom den kommer till uttryck i SIF:s offici-

ella organ, åren 1956 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-43  
26 Till saken hör att jag haft samtliga forskare under min utbildning på Linnéuniversitetet i Växjö, och 

därigenom haft förmånen att ventilera mina tankar och funderingar kring ishockeysporten 
27 Ett exempel är att ishockeymatcher och arrangemang marknadsförs och sammanflätas till en 

upplevelseindustri på en global marknad. Där ishockeyns professionalisering och kommersialisering är en del i 

en internationell utveckling, i en tid då spontanishockeyn (nästan) har försvunnit 
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METOD  

Metodologiskt bygger denna uppsats på hermeneutiska forskningsprinciper, där hermeneutik 

kan likställas med ”läran om tolkning”. Göran Wallén (2012) lyfter fram några huvudpunkter 

i hermeneutiken. Han menar att hermeneutik handlar om tolkning av innebörder i texter, upp-

levelser och symboler. Den som tolkar har en förförståelse, t ex i form av kulturell och språk-

lig gemenskap. Vid tolkandet växlar forskaren mellan del- och helhetsperspektiv, och upp-

märksammar motsättningar mellan del och helhet. Varje nytt textavsnitt som forskaren läser 

kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. Tolkandet framskrider genom en växling 

mellan den aktuella delen forskaren arbetar med och den framväxande helheten, och där tolk-

ningen måste ske i förhållande till en kontext.28  

 

Min utgångspunkt och inspirationskälla i uppsatsen har varit kapitlet Metodologiska forsk-

ningsprinciper i Tobias Starks (2010) avhandling Folkhemmet på is.29 Tanken har varit att 

lyfta upp ishockeysportens professionalisering och kommersialisering, med hjälp av (nu-

tids)historiskt material. Vad jag avser att göra är att lyfta fram de resonemang som förts i 

SIF:s officiella organ.  

 

Stark (2010) lyfter fram att det finns otaliga sätt att (som forskare) förstå världen på, att vi 

(som forskare) aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi betraktar världen. Men det bety-

der inte att hermeneutisk kunskapssyn är anarkistisk, att all kunskap betraktas som likvärdig 

eller reduceras till en fråga om hur just jag (som forskare) i detta nu uppfattar något. Stark 

(2010) lutar sig mot pedagogen Per-Johan Ödman (2007) som menar att tolkningsförfarandet 

har tre huvuddimensioner. Den första, tidsdimensionen går ut på att tolkningen av en förete-

else måste inbegripa beaktande av såväl bakgrunden som dess framtid och möjligheter.30  

 

 

                                                        
28 Göran Wallén (2012) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s 33-34 
29 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 78-88 
30 Vid (nutids)historiska undersökningsobjekt gör metoden att ytterligare ett observationsled tillkommer. 

Eftersom forskaren försöker förstå dem som tolkade och betraktade händelser. Här kan jag luta mig mot den 

förförståelse för ishockeysporten som jag införskaffat sedan början av 1980-talet, dels genom att jag själv utövat 

ishockey, genomfört tränarutbildningar i SIF:s regi och genom (internationell) ishockeylitteratur. Ett exempel på 

denna hermeneutiska process är att min intention först var att uppsatsen skulle handla om att försöka bena ut 

ackordsuppgörelser och konkurser i svensk ishockey. Detta fick jag lägga åt sidan allteftersom. Detta då jag blev 

på det klara med att konkurs inom ishockeyn är ett värdeladdat ord, och att det var svårt att få tag på ledare från 

tiden då det begav sig. Uppsatsens inriktning fick istället ishockeyns professionalisering och kommersialisering. 

Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 80. Per-Johan Ödman (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneu-

tik i teori och praktik 
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Ödmans andra tolkningsdimension, tolkandets abstraktionsnivå eller grad av kontextuali-

sering, hänger samman med en central hermeneutisk grundsats där det gäller att sträva efter 

tolkningar och tolkningssystem, där helheten bekräftar delarna och vice versa. Stark (2010) 

hävdar att tolkningsförfarandet kan röra sig på tre skilda abstraktionsnivåer. Individ- och 

gruppnivå, organisationsnivå och på ett strukturellt plan, vilken tolkningsart som forskaren 

använder i varje enskilt fall kommer an på den utsträckning forskaren ”totaliserar”.31  

 

Ödmans tredje tolkningsdimension, fokuseringsdimensionen, avser tolkning av såväl den 

yttre verkligheten som mer existentiella tolkningar. Vid det sistnämnda kan forskaren bara 

kontrollera sina slutsatser indirekt, mot bakgrund av de spår som det mänskliga agerandet har 

lämnat. Utöver helhetskriteriet kan forskaren ställa två huvudkrav: Det första kravet handlar 

om att en tolkning måste kunna förklara grundläggande data.32 Det andra kravet markerar den 

önskvärda riktningen för sökarljuset. Kriteriet påbjuder att en tolkning är att betrakta som 

säkerställd först då den är kapabel till att ensam förklara informationen.33  

 

I likhet med Stark vill jag göra ytterligare anmärkningar eftersom att jag som författare till 

uppsatsen är bunden till de historiska källorna i form av Hockey och Årets ishockey och att 

det har sina begränsningar. Jag kan resonera kring artiklarna, men inte ta för givet att dåtidens 

ishockeyjournalister höll dem för att vara sanna eller levde i överensstämmelse med. I mina 

källor dominerar artiklar som beskriver något i det förgångna och berättande, jag måste även 

ta hänsyn till att klubbarna har lagar och förordningar att rätta sig efter. Källorna är även 

normativa i den meningen att de till viss del är värderande.34  

 

 

 

 

                                                        
31 Enkla tolkningar, t ex sådant som ligger nära det rent bokstavliga i en text, kan varvas med tolkningar på 

högre abstraktionsnivåer. Det kan vara det omedelbara kulturella sammanhanget liksom samhällsutvecklingen i 

stort, i syfte att vidga perspektivet. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 78-80 
32 Det innebär att tolkningen måste klargöra det sammanhang där datan ingår. Att ange omständigheterna bakom 

uppkomsten, eller att kunna fastställa identiteten hos företeelsen som spåret avspeglar 
33 Att en tolkning säkerställs efter kriteriets acceptanskrav innebär inte att den behöver ge en riktig bild av 

verkligheten. Precis som Stark (och Ödman)inbegriper min tolkningsakt tre huvuddimensioner då den pendlar 

mellan förfluten tid, nutid, framtid, olika analys- och abstraktionsnivåer och tolkningar av den yttre verkligheten 

och existentiella tolkningar. Det är i samspelet mellan dessa dimensioner och växlingen inom dessa som 

”nyckeln till det goda tolkandets gåta” ligger 
34 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 82-84 
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Officiellt material är offentliga källor (medan t ex bouppteckningar är institutionella källor). 

Jag är beroende källorna i form av artiklarna som jag har tillgång till. Denna källa är ett histo-

riskt dokument och det innebär att journalistens artikel återspeglar den uppfattningen och 

kunskap som fanns i ursprungssituationen. Detta är viktigt att vara medveten om när forskare 

tolkar källan och då måste sätta sig in i situationen som föregick diskussionen.35 Det är också 

viktigt att forskaren är vaksam huruvida det är en källa som är orienterad mot det som varit 

eller mot det kommande, eller om det är en primär eller sekundärkälla.36  

 

Genom att analysera Hockey, Årets ishockey, Årets ishockey 75 år och Pucken (en jubileums-

skrift som utkom 1972 i samband med SIF:s 50-årsjubileum), läsa relevant idrottsvetenskap-

lig forskning, ishockeylitteratur (bouppteckningar) och media kan jag betrakta ur olika per-

spektiv och infallsvinklar.37 Då jag kommer att analysera artiklar och böcker från olika år-

gångar och komplettera det med olika sport, affärs- och dagspress, tidskrifter och webbaserad 

sportpress kan jag hålla hög kvalitet.38 Det innebär att uppsatsen får en nutidshistorisk ansats, 

då jag försöker lyfta fram nutidens problematik med hjälp av historiskt material.39 Mitt in-

tryck är att SIF:s officiella organ rör sig på individ- och gruppnivå, medan den vetenskapliga 

forskningen inom ishockeysporten fört upp professionaliseringen och kommersialiseringen 

på en annan abstraktionsnivå.40 Slutligen analyserades artiklarna i Hockey och Årets ishockey 

i jämförelse med varandra för att studera samband, skillnader och dra slutsatser.41 Med tanke 

på mitt syfte och mina frågeställningar anser jag att en kvalitativ undersökning var lämplig. 

En kvalitativ metod är vald eftersom jag ska försöka hitta ett mönster i Hockey och Årets 

ishockey och hitta eventuella likheter och olikheter i artiklarna, vem som lyfter upp frågor för 

diskussion, samt vem eller vad som bär skulden för utvecklingen.42  

                                                        
35 Martyn Denscombe (2010) Forskningsboken s 188-190, 296-297 
36 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa 

metoder s 126-129, 138 
37 Det blir en slags meteodologisk triangulering då jag valt att använda mig av olika metoder och olika källor. 

Då kan dessa kompletteras med varandra. Jag vill se professionaliseringen och kommersialiseringen av svensk 

ishockey ur så många olika perspektiv och vinklar som möjligt, och därmed kunna få en bättre kunskap och 

komplettera den information jag införskaffar och därmed ge en fullständigare bild. Då texter och 

dokumentstudier är av kvalitativ natur är en innehållsanalys av (främst) Hockeys och Årets ishockeys artiklar ett 

sätt att tränga djupare in i texterna. Innehållsanalys är en detaljerad och systematisk metod som kan användas 

för att vetenskapligt analysera och tolka innehållet 
38 Nathalie Hassmén och Peter Hassmén (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder s 156, 322, 325 
39 Håkan Larsson (2001) Iscensättningen av kön i idrott s 34 
40 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 78-80 
41 Josef Fahlén (2006) Structures beyond the frameworks of the rink 
42 Runa Patel och Bo Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning s 131-132 
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Enligt Larsson 2002) handlar kvalitativ forskning ofta om att man (som forskare) undersöker 

hur människor uppfattar begrepp och vilka konsekvenser detta medför i den sociala verklig-

heten. Kvalitativ data bearbetas inte statistiskt utan analytiskt. Vid kvalitativ forskning är 

mängden information underordnad bredden och djupet i informationen. Den syftar till att ge 

beskrivningar, nyanser och djup. En fördel är att den inte kräver utprövning av mätinstrument 

i så stor omfattning. En nackdel med kvalitativ forskning är att det kan ge tolkningsproblem, 

d.v.s. det är upp till tolkaren att uppfatta vad som är ”bra” eller ”dålig” tolkning. Jag kan hel-

ler inte som i en intervjustudie ställa följdfrågor.43 Min metod kan uppfattas som subjektiv då 

det är jag som valt att ta med både Hockey, Årets ishockey, Årets ishockey 75 år och Pucken, 

inklusive artiklar om NHL (och KHL).  

 

Denna studie kan användas för (blivande) tränare, coacher och ledare inom ishockeysporten 

som vill lära sig mer om ishockeysportens professionalisering och kommersialisering. Även 

andra ishockeyintresserade, t ex ishockeyjournalister kan ta avstamp från denna studie. 

 

Forskningsetik 

I min undersökning har jag följt de råd angående forskningsetik med avstamp i vetenskapsrå-

det och etiknämnden. I undersökningen utgår jag ifrån att vissa frågor inte har några svar. 

Vad jag (som forskare) kan göra är att vända, vrida och diskutera kring etiska frågor. De in-

divider och deras uttalanden och ståndpunkter som nämns i studien var vid tidpunkten väl 

bekanta inom ishockeysporten, där uppgifterna vid tiden var kända. Jag kommer att analysera 

omvälvningsprocesser som förändrat ishockeysporten ur ett professionellt och kommersiellt 

perspektiv sedan mitten på 1950-talet. Då är det avgörande att jag använder mig av trovärdiga 

och tillförlitliga källor, i kombination med källornas tillförlitlighet är det viktigt att jag gör en 

helhetsbedömning. Inte minst då många artiklar är skrivna av ishockeyjournalister och där jag 

måste vara vaksam på huruvida författaren till artiklarna är objektiv, då målgruppen för 

Svenska Ishockeyförbundets tryckalster i första hand är ishockeyintresserade. Källmaterialet 

är offentligt och finns tillgängligt på bibliotek och hos författaren till studien. Bouppteck-

ningarna är även de offentliga handlingar som finns att tillgå hos tingsrätten.44  

 

 

                                                        
43 Håkan Larsson (2002) Pedagogiska perspektiv på idrott s 30-31 
44 Karin Henriksson Larsén och Karin Redelius (2012) Föreläsning Forskningsetik, underlag från etiknämnden 

och vetenskapsrådet i kursen Idrottsvetenskap 1 GIH, Stockholm. HT 2012. Nils-Olof Zethrin (2015) Mellan 

masskonsumtion och folkrörelse s 46-47 
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MATERIAL  

Studiens ingång har följt två empiriska huvudspår. Det första huvudspåret i undersökningens 

material är det primära och är inhämtat från Hockey och Årets ishockey, det som framgår i 

uppsatsens titel, nämligen Svenska Ishockeyförbundets tryckalster. Jag har granskat Hockey, 

som utkommer med 12 nummer per år, där tidningens innehåll inte nödvändigtvis behöver 

spegla SIF:s uppfattning. Artiklarnas innehåll står i princip helt för respektive författares räk-

ning. Hockey är SIF:s officiella organ sedan 1970 (Hockey hette 1970-1974, till och med 

nummer 6 Svenskt ishockeymagasin: Svensk specialtidskrift för ishockey) samt Årets ishock-

ey, som är SIF:s officiella årsbok, som ges ut sedan säsongen 1956/1957. Jag är inte ute efter 

att tolka sanningshalten i texterna, utan att lyfta fram det som har skrivits inom ämnet pro-

fessionalisering och kommersialisering. Jag har gått igenom Årets ishockeys arkivbestånd för 

hela undersökningsperioden och Hockey mellan åren 1970-2016. Undersökningen tar sin bör-

jan 1956, då SIF:s officiella årsbok Årets ishockey först gavs ut efter säsongen 1956/1957. 

Undersökningens slut är säsongsinledningen 2016/2017 och SIF:s verksamhetsberättelse för 

säsongen 2015/2016.  

 

Avgränsningen ligger inom en idrott. Jag har gjort tre urval, vilken tidning (Hockey) och 

vilka årsböcker (Årets ishockey samt jubileumsböckerna Pucken och Årets ishockey 75 år) 

som ska ingå i studien samt vilken tidsperiod som undersökningen ska hålla sig inom. Ett 

urval har även skett i form av den nya ekonomins betydelse för ishockeyn. Tiden begränsar 

undersökningens omfattning och tar ej upp genusperspektiv,45 andra idrotter (såsom kälk- 

eller inline-hockey) eller analyser av de svenska klubbar som försatts i konkurs. Jag har inte 

gjort någon analys av vilka klubbar som bedriver damishockey, eller analyserat bilder i an-

slutning till texterna, vilket är en svaghet i undersökningen då det historiskt har varit bilder 

och tecknade referat och karikatyrer av ishockeyn. Däremot har jag valt att ta med artiklar 

som rör NHL (och KHL) då ishockeyfamiljen är sammanflätad. Detta ser vi i att svensk 

ishockey trots att NHL inte lyder under Internationella Ishockeyförbundet (IHHF) hämtar 

många influenser från NHL, t ex ordet coach och att svenska coacher och spelare är verk-

samma i NHL (och KHL).46  

                                                        
45 Gilenstam (2009) lyfter i sin avhandling bland annat upp hur kvinnliga ishockeyspelare ser på sig själva, på 

sin idrott och på vad som är manligt och kvinnligt. Kajsa Gilenstam (2009) Gender and Physiology in Ice Hock-

ey - A multidemensional study. Stark (2010) för i sin avhandling en diskussion kring ”amazoner på is” och om 

de första skären till damishockey som gjordes under slutet av 1960-talet. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is 

s 70, 311-312 
46 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 253 
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Idrottshistorikern Lindroth (2011) framhäver att ishockeyn har en geografisk spridning med 

ett internationellt kodsystem som möjliggör förståelsen mellan folk och nationer och har ge-

mensamt regelsystem.47 Dessutom har NHL enligt SIF alltid utgjort ishockeysportens kom-

mersiella nav.48  

 

Jag har valt att lyfta fram enskilda ”starka” röster i Hockey och Årets ishockey, för att på så 

sätt fånga en diskussion kring ishockeysportens professionalisering och kommersialisering.49 

För att får en bättre förståelse för ishockeysporten på lokalplanet har jag kontaktat samtliga 

distriktsförbund via e-post, detta för att få en bild av vilka klubbar som genomgått ackords-

uppgörelse och vilka klubbar som försatts i konkurs. Huruvida det ger en bra bild av ishock-

eysportens professionalisering och kommersialisering kan diskuteras, t ex hade en annan mer 

positiv ingång än konkurs och ackordsuppgörelse kanske gett en annan bild, men då uppsat-

sen handlar om att lyfta fram olika delar professionaliseringen och kommersialiseringen och 

inte att hänga ut enskilda klubbar så anser jag ingången konkurs och ackordsuppgörelse befo-

gat. Jag har även gjort punktnedslag för att följa upp händelser och aspekter som under forsk-

ningsprocessens gång visat sig vara särskilt betydelsefulla. Materialet, främst med utgångs-

punkt från Svenska Ishockeyförbundets tryckalster menar jag ger en god bild av den svenska 

ishockeysportens professionalisering och kommersialisering.50  

 

Det andra empiriska huvudspåret innefattar media, tidskrifter, sport, affärs- och dagspress, 

biografier, dokumentärer, TV- och radiointervjuer samt bouppteckningar då press, radio och 

TV i tidigare forskning visat sig ha en central roll i ishockeysportens professionella och 

kommersiella utveckling, på lokal och nationell nivå. Stark (2010) som hänvisar till histori-

kern Andersson (2002) lyfter även fram att sportpress är en lämplig källa i studier kring fot-

bollens historia. Han grundar det på fem pelare som han delar in i att sportpressens bevak-

ning var omfattande, nationellt inriktad, hade auktoritet genom sina nära band med idrotts-

rörelsens ledning och dess aktiva, att den gärna uttryckte sig ideologiskt samt att den förhöll 

sig mindre patriotisk till det som utspelade sig inom idrotten än vad lokaltidningarna gjorde.  

                                                        
47 Jan Lindroth (2011) Idrott under 5000 år s 231 
48 Årets ishockey 75 år (2007) s 9 
49 Källkritikens syfte är att finna de källor som ger de bästa kunskaperna om verkligheten efter kriterierna äkt-

het, tid, oberoende och tendens. Göran Leth och Torsten Thurén (2000) Källkritik för internet s 18 
50 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 87-94 



 

25 

Stark (2010) som hänvisar till Andersson (2002) lyfter även fram att sportpressens främsta 

förtjänst för hans del har varit dess roll som vägvisare, genom att ringa in centrala händelser.51  

 

Ett exempel på sportpress som ingår i undersökningen är tidskriften Idrottens Affärer som ges 

ut sedan 1988. Skribenterna har ingen anknytning till SIF och gör sina analyser i första hand 

utifrån olika ekonomiska och företagsmässiga grunder. När det gäller dagstidningar som in-

går i studien har jag lagt störst vikt vid Aftonbladet och Expressen. En anledning till det är att 

det är två tidningar som får stor medial genomslagskraft, t ex genom att de direktsänder 

presskonferenser i Aftonbladet TV och Expressen TV kring händelser som rör ishockeyspor-

ten. I de fall då artiklar från dagstidningarnas internetupplagor har använts och där de hänvi-

sar till att det finns en längre artikel i dagens papperstidning har jag jämfört de artiklarna med 

tidningarnas artiklar på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Till detta har jag gått igenom de 

avsnitt som behandlar ishockey i SVT:s och Sveriges Radios öppna arkiv.52 Media har gjort 

att jag kunnat tränga mig ner djupare i diskussionerna kring professionaliseringen och kom-

mersialiseringen av svensk ishockey, vilket är viktigt då ishockey enligt Stark kan betraktas 

som nationalsport.53 Avslutningsvis vill jag lyfta fram att jag har haft stor nytta av avhand-

lingarna Structures beyond the frameworks of the rink av pedagogen Josef Fahlén, Ishockey-

coacher av pedagogen Per Göran Fahlström och kursen Ishockey, kultur och samhälle, med 

avstamp från avhandlingen Folkhemmet på is av historikern Tobias Stark. Dessa avhandling-

ar har gett mig en kunskapsbas att utgå ifrån i min studie.  

 

En förhoppning med uppsatsen är att den ska skapa debatt kring svenska klubbars ekono-

miska verklighet och öka kunskapen om professionaliseringen och kommersialiseringen av 

svensk ishockey. Just ishockeyklubbar är viktiga att lyfta fram då ishockey är en populär 

sport med stark folklig förankring och ofta förekommer i massmedia, både på lokal- och riks-

nivå.54 

 

                                                        
51 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 87-94 
52 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 15 
53 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 39 
54 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 3 
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Resultat 

I det följande avsnittet kommer undersökningens resultat att presenteras. Framställningen är 

strukturerad efter uppsatsens frågeställningar. Det innebär att jag först redogör för hur 

ishockeysportens professionalisering och kommersialisering framställs, huruvida det är en 

negativ eller positiv utveckling. Därefter redovisas vilka orsaker och aktörer som sägs ligga 

till grund för ishockeyns professionalisering och kommersialisering. Jag har här valt att 

främst lyfta fram fyra faktorer som har haft avgörande professionell och kommersiell bety-

delse, nämligen sponsring och varumärken, NHL, media och idrottsaktiebolag. Avslutnings-

vis kommer jag lyfta fram debatten om ekonomiseringen, vilket leder till en skildring av 

ishockeysportens professionella och kommersiella utveckling över tid på ett övergripande 

plan.  

 

Synen på ishockeysportens professionalisering och kommersialisering   

 

Stark (2008) har visat att 1950-talet var det årtiondet då svensk ishockey gick från tre kronor 

till miljonindustri, och passerade bandyn i publik. Det var även en tid där spelarrörelser blev 

vanligare och klubbarna betalade övergångspengar och löneutbetalningar för spelarna. Även 

långsiktiga ersättningsformer, som ”skaffande av bensinstation” till spelare förekom. Detta 

framkommer även i materialet. I Hockey kan läsaren se hur landslagsspelare under 1970-talet 

hade tillgång till husvagnar av märket Polarvagnen, och fungerade som ”testare” av hus-

vagnstillverkaren. SIF:s dåvarande ordförande kommunpolitikern i Stockholm Helge Berg-

lund använde ordet ”bransch”, något som var en indikator på att ishockeysporten under 1950-

talet höll på att förvandlas till en miljonindustri. Den typen av ordval återfinns i materialet. 

Talande för ishockeyns ekonomiska uppryckning under 1960-talet var delvis att nöjesskatten 

på idrottsarrangemang avskaffades 1961, och införandet av fördelningsprinciper av matchin-

täkter och administrationsbidrag 1966. Under denna tid växte Sverige som land ekonomiskt, 

och i slutet av 1960-talet uppmärksammades en ny problematik med färre klubbar i Norrland 

och Dalarna, där utflyttningen varit stor. Samtidigt som Rögle BK gjorde en satsning mot 

landets högsta serie ledd av Gösta Carlsson. En omvandlingsprocess från en renodlad amatö-
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ridrott inom folkrörelsen till en mer professionellt och kommersiellt inriktad idrott hade på-

börjats. Kring detta kan vi se i materialet där det framkommer att ishockeyn numera spelar 

match på annandag jul, en dag som historiskt varit helig för bandyn.55 Kännetecknande för 

perioden kring 1970-talets början var att fotbollen uppmuntrade ishockeysektionerna att gå ur 

moderföreningarna, eftersom ishockeyn ansågs vara en utgiftspost.56 Föga förvånande ansåg 

Hockey redan 1972 att ishockeyklubbarnas ekonomiska problem delvis berodde på ”svarta 

pengar”. Det förefaller som att lösningen på alla ekonomiska problem för svensk klubb-

ishockey och Tre Kronor under denna period skulle vara en Elitserie med 10 lag. Samtidigt 

som ishockeyn valde att distansera sig från fotbollen. Här tolkar jag ledarskribenterna på 

Hockey och företrädarna för SIF vara emot (den smygande) professionaliseringen och kom-

mersialiseringen av ishockeyn. Det kan bero på den då starka vänstervågen i svensk inrikes-

politik, i en tid då ishockeyn och fotbollen konkurrerade om publik och marknad. Detta ”be-

visar” SIF då Hockey i tabellform visade ”billiga” ishallar i drift, jämfört med ”dyra” fotboll-

sarenor. Konflikten kulminerade redan 1966 när Hockey hävdade att underskotten i ishock-

eyklubbarna berodde på att kostnaderna för utrustning, klubbor, planhyror och träningsavgif-

ter hade ökat i förhållande till konkurrenten fotboll. Plötsligt var det inte bara det sportsliga 

som debatterades, utan även närliggande områden såsom ”svarta pengar”. Det är svårt att 

uttala sig om hur stor utbredningen var. Det verkar finnas en tyst överenskommelse än idag 

att inte lyfta frågan om ”svarta pengar” inom ishockeysporten.57  

 

Under 1970-talet gjorde sig ishockeyns popularisering tillkänna inom sponsring för den breda 

publiken. En anledning till att det kom in mer pengar till ishockeyn var ändrade regler för 

reklam, t ex i form av skyltar bakom målen och att klubbar började sälja säsongsbiljetter. 

Först ut med säsongsbiljetter var Brynäs IF, det framgår i Tommy Sandlins bok Ett spel för 

livet. En klubb som utnyttjade de nya reklamreglerna var Modo som erhöll en miljon kronor 

av Flygvapnet. Detta var unikt då det var första gången som ett statligt företag sponsrade ett 

idrottslag. I Hockey kunde man se bild på spelarna som huserade på ett av flygvapnets Vig-

genplan i början på 1980-talet. Andra myndigheter såsom Polisen har varit matchsponsor till 

ishockeyklubbar (t ex Luleå HF) under andra hälften av 1980-talet.58  

                                                        
55 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 210, 318, 323. Hockey 1977:7. 2014:9. Årets ishockey 1961 s 18-19, 

1969 s 291 
56 En klubb som lyftes fram var Malmö FF som ”kastade ut” MFF ishockey. MFF:s dåvarande ordförande och 

starke man Eric Persson ansåg att ishockeyn var som han uttryckte det ”en dryg utgiftspost” 
57 Hockey 1972:6, 1973:6, 1974:6, 1975:8, Årets ishockey 1967 s 14-15 
58 Hockey 1979:6, 1988:2. 2016:1. Tommy Sandlin (1996) Ett spel för livet s 19 
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Det bör dock påpekas att övergången till mer pengar inom ishockeyn inte var problemfri. En 

särskild källa till konflikt, då som nu verkar vara just pengar. Ett exempel var när Björklö-

vens dåvarande tränare stämde klubben 1979 efter att han blivit avskedad. Han hävdade att 

klubben bröt mot lagen om anställningstrygghet (LAS, som hade trätt i kraft 1974) och kräv-

de ekonomisk ersättning för förlorad inkomst, och för att hans rykte som tränare skadats i 

samband med publiciteten.59 Som ett hjälpmedel för att förstå löneutvecklingen under denna 

period kan man i Hockey läsa om KB Karlskoga, som 1978 införde en månadslön till 25 av 

sina spelare.60  

 

1980-talet bjöd på ett uppsving i samhällsekonomin, främst under 1980-talets andra hälft, det 

märktes även inom ishockeyn. Redan i början på 1980-talet kunde man i Hockey läsa om 

SIF:s planer på bygge av en arena för 17 000 åskådare, omgiven av kontors- och affärslokaler 

med restauranger och hotell i samma huskropp.61 Under 1980-talets början gjorde även pris-

pengar sitt (åter)inträde i svensk ishockey. Kringel Cup i Södertälje var den största non-

stopturneringen som spelats. Aldrig tidigare hade så mycket pengar förekommit i en amatör-

ishockeyturnering.62 När Percy Nilsson i Malmö IF presenterade klubbens nyförvärv i maj 

1988, däribland ”världens bästa målvakt” Peter Lindmark var det sprängstoff i svensk 

ishockey och skapade stora rubriker i media. I den efterföljande intervjun på frågan hur värv-

ningarna hade finansierats säger Percy Nilsson att Malmö IF har ”en budget som alla andra 

företag”. Att en företagsledare med stora ekonomiska muskler hade börjat prata affärsspråk 

inom ishockeyn var förvisso inget nytt. Gösta Carlsson hade under 1960-talet redan infört det 

i Rögle BK.  

                                                        
59 Hockey 1979:1 
60 Dessförinnan hade Färjestad BK infört månadslön till sina spelare. Ambitionen från Färjestad BK att forma en 

slagkraftig organisation kunde man se i materialet redan i slutet av 1970-talet. I Hockey framgår att Färjestad 

BK 1978 omsatte 18 miljoner kronor och hade ett 30-tal hel- och deltidsanställda. Klubbens starke man, 

(kronofogden) Kjell Glennert (som kom in i Färjestad BK:s styrelse 1960 och var dess ordförande mellan åren 

1963 och 1999) utvecklade sin syn på hur han ansåg att en professionell ishockeyklubb borde bedrivas. Han 

jämförde en ishockeyklubb med ett äktenskap, blir det problem med ekonomin uppstår det slitningar. Glennert 

sa vidare att spelarna i seniorlaget hade ett spelarråd som förhandlade med Färjestad BK i olika frågor, däribland 

lönerna. Avslutningsvis hävdade Glennert att om vi i Sverige i framtiden ska ha toppidrott måste samhället 

ställa upp bättre. Hockey 1978:3, 1979:9, 1981:5 
61 New York-baserade Madison Square Garden var den stora inspirationen. Detta var ett koncept som 

diskuterades då ishockey vid tidpunkten toppade listan över populära TV-sporter. I bygg-boomen som rådde i 

Sverige under denna period tillkom Globen (Stockholm Globe Arena, idag Ericson Globe och ingår i Stockholm 

Globe Arenas), lagom till hemma-VM 1989. Hockey 1981:5 http://www.globearenas.se 2014-09-14 
62 Vinnaren inkasserade 100 000 kronor. Året efter, 1983 arrangerades Garnisoncupen i Boden, där vinnaren 

erhöll 75 000 kronor. År 1991 erhöll vinnaren i Sweden Hockey Games 500 000 kronor och from säsongen 

2012/2013 tilldelas seriesegraren i HockeyAllsvenskan 200 000 kronor, och SHL:s seriesegrare erhåller 1 

miljon kronor. Hockey 1982:7. 1983:5. 1991:1. http://www.swehockey.se 
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I spåren av detta, under 1990-talets första hälft, framträdde enligt Hockeys krönikör Kjell-

Erik Wedin ett nytt mönster inom ishockeyn där klubbar började köpslå om spelare (och trä-

nare) och lönerna trissades upp. Klubbar köpte spelare på avbetalning. Han menade att det 

var problematiskt att en övergång från dåvarande Elitserien till division 1, i vissa fall kunde 

generera mer pengar än en övergång från samma klubb till en klubb i NHL.63 Malmö IF:s 

starke man Percy Nilssons motåtgärd till Wedins påstående framkom i SVT:s Skytte som 

sändes hösten 1996. Där berättade Percy Nilsson att Malmö IF hade köpt många bra spelare. 

Spelare som vunnit SM-guld och blivit Europa-mästare genom att Malmö IF besegrade Dy-

namo Moskva i finalen. Skillnaden var att spelarna hade betalats kontant, enligt Percy Nils-

son gjorde Malmö IF alltid rätt för sig, till skillnad från övriga klubbar som var skyldiga 

varandra pengar.64 

 

Wedin ställde vidare frågan varför AIK ska spela i Elitserien om klubben är skyldiga Hud-

dinge IK en miljon kronor? Han menade att publiciteten kring ett par klubbars svindlande 

affärer riskerar att stämpla en hel ishockeyrörelse som ”ekonomiska idioter”. Wedin menade 

att det ekonomiska lättsinnet under högkonjunkturen på 1980-talets andra hälft hade resulte-

rat i att en ny typ av ledare dök upp inom ishockeyn. Ledare som pratade pengar och frikos-

tigt spridde dessa omkring sig. Han kallade detta för ”penga-noja”, där män med kontakter i 

finansvärlden skulle lösa klubbarnas ekonomiska problem. Ett problem med det var att ”den 

gamla stammen” med idealister, knuffades undan. ”Bevis” på detta ansågs IF Mölndals (med 

affärsmannen Jan Kaaber) ackordsuppgörelse, och division 1-klubben IFK Lidingös konkurs 

(1991) vara.65 I spåren av konkurser och ackordsuppgörelser i svensk ishockey frågade sig 

Wedin hur det kommer sig att ishockeyrörelsen lyser med sin frånvaro i debatten om ack-

ordsuppgörelser. Till skillnad från ishockeyrörelsens åsikter kring seriepyramider, då talarlis-

tan alltid blir lång.66  

                                                        
63 Wedin lyfte speciellt upp Örebro IK som upprörde ishockeyrörelsen när klubben efter den misslyckade 

satsningen mot dåvarande Elitserien tvingades genomföra en ackordsuppgörelse 1991, samtidigt som klubben 

kunde behålla spelare de inte hade betalt. Wedin ansåg att äganderätten av spelarna borde ha återgått till den 

förening som inte hade fått full betalning, och att spelarköp inte skulle kunna registreras hos SIF förrän full 

betalning hade skett. Han var även kritisk till Malmö IF, IF Mölndal och Team Boro. Wedin målade upp dessa 

klubbar som ”ishockeyns ekonomiska olycka”. Hockey 1990:2 
64 SVT Skytte 1996-09-03 
65 Ett nytt fenomen som han menade förstört för andra klubbar, var att spelarna efter IFK Lidingös konkurs bytte 

klubb till Lidingö HC i division II, något som liknades vid en skalbolagsaffär. Ett annat ”bevis” ansågs 

Linköping HC:s ackordsuppgörelse i början på 1990-talet vara, där 75 procent av skulderna skrevs av. Årets 

ishockey 1993 s 10 
66 Hockey 1990:2, 1991:6. 1992:2. Årets ishockey 1992 s 212-213 
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En som debatterat kring att klubbar som genomgår ackordsuppgörelse också måste degrade-

ras i seriesystemet är Hans Ödén, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen 

och krönikör på Idrottens Affärer. Under 2013 skrev Ödén artiklar om SIF och om företags-

rekonstruktioner inom svensk ishockey. Han var tveksam till de konkurrensfördelar som Lek-

sands IF (152 miljoner kronor i skulder) hade tillskansat sig gentemot andra ishockeyföre-

ningar om en förening som är på obestånd (att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skul-

der och att denna oförmåga inte endast är tillfälllig) kan undanröja det genom att träffa ett 

ackord med sina fordringsägare. Dessutom skedde det under en viss tid med hjälp av statlig 

lönegaranti (där lönerna blir offentliga), något som ansågs stötande, det är inte rimligt att 

klubbar som genomgår företagsrekonstruktioner inte leder till några negativa sportsliga kon-

sekvenser. Ödén var kritisk till att SIF tagit bort den bestämmelse i dess stadgar som sa att 

om ett offentligt ackord medförde nedflyttning i seriesystemet. Han var även kritisk till hur 

man värderat tillgångarna i rekonstruktionen, att en ishockeyarena i Leksand har ett begränsat 

värde. Han menar att det knappast finns någon extern som har intresse att förvärva den om 

inte Leksands IF betalar en marknadsmässig hyra för ishockeyarenan. Ödén menar också att 

för att en förening/bolag ska få elitlicens får föreningen/bolaget inte vara på obestånd, och om 

ett sådant tillstånd uppkommer under pågående säsong (elitlicens beviljas under sommaren) 

borde det rimliga vara att lag per omgående utesluts ur serien och flyttas ned en division 

nästa säsong, ett offentligt ackord borde få sportsliga konsekvenser i form av nedflyttning i 

seriesystemet. Ödén påminner om att innan kravet på elitlicens för klubbarna infördes fanns 

det en bestämmelse som fick denna konsekvens. Därför är SIF delvis ansvarsfullt för att 

många klubbar skuldsätter sig upp över öronen. Den gamla bestämmelsen måste återinföras 

så att klubbarna konkurrerar på samma villkor. Eller har SIF inställningen att utbetald lönega-

ranti bör ses som statens stöd till elitidrotten och vissa fordringsägares tvångsmässiga av-

skrivningar av fordringar som gåvor till elitidrotten? Detta frågar sig Hans Ödén i tre artiklar 

i Idrottens Affärer under 2013.67  

 

När elitklubbarnas ekonomi granskades i början på 1990-talet av SIF, framgick att sju av 

klubbarna hade positivt eget kapital och fem klubbar hade skulder. I takt med att ishockeyrö-

relsen hamnade i ekonomiska oegentligheter runt om i landet tvingades ishockeyrörelsen 

själva medge att det fanns ekonomiska problem i många klubbar. Enligt krönikören Kjell-

Erik Wedin, kunde klubbar peka på Bosman-domen (december 1995), ändrade övergångs-

                                                        
67 Idrottens Affärer 2013-01-07, 2013-01-18 och 2013-06-14 
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bestämmelser, slopande av ettårs-karensen och transfersummor, på åtstramningen i den of-

fentliga ekonomin, som inneburit ökade moms-kostnader och ett minskat kommunalt stöd för 

verksamheten, men ishockeyrörelsen måste själva ta ansvar för att komma tillrätta med sin 

ekonomiska situation.68  

 

Ishockeysporten är i allra högsta grad global. Det såg vi i början på 1990-talet med avregle-

ringen på TV-marknaden och att Sverige befann sig i ekonomisk kris, med stigande arbets-

löshet som följd. Orsaken till den ekonomiska nedgången inom ishockeysporten diskuteras 

sparsamt i Hockey. Däremot hävdade Bo Tovland (mångårig ledare, ledamot i SIF:s styrelse 

1981-2002) och dåvarande ordförande Rickard Fagerlund att en eventuell Europa-liga låg 

långt fram i tiden jämfört med den då ekonomiska situationen inom vissa division-1 klubbar, 

t ex IFK Lidingös konkurs och Linköping HC:s ackordsuppgörelse. Tovland och Fagerlund 

menade att när ishockeyn blir alltmer skandalomsusad blir det svårare att rekrytera ledare.69 

De menade att det måste bli ett slut på löften utöver klubbarnas ekonomiska resurser. De frå-

gade sig även om det var dags att kräva bankgaranti eller en startavgift för division 1- och 

Elitserielag. Fagerlund varnade dock för att en Europaliga ryckte allt närmare. En liga som 

var arrangerad av amerikanska intressen. Det Fagerlund syftade på var framtidsplanerna som 

The Global Hockey League presenterade på en presskonferens i London den 19 mars 1990. 

Fagerlund menade att det år 1990 fanns möjlighet att finansiera en liga på Europa-basis, men 

att en Europaliga borde arrangeras av de deltagande förbunden i Europa.70  

 

Utmärkande för 1990-talet var att verkligheten började komma ifatt (elitserie)klubbarna efter 

skatteaffärerna på 1990-talet, när klubbar avlönade spelare och ledare i konstruerade hol-

dingbolag utomlands. Rättegången mot Frölundas klubbdirektör som dömdes till 18 måna-

ders fängelse och kassör till tre månaders fängelse för trolöshet och skattebrott var kulmen. 

                                                        
68 Säsongen 1994/1995 omsatte de tolv elitlagen 334 miljoner kronor. Snittet var 28 miljoner kronor. Klyftan 

ökade i Elitserien, en anledning ansågs vara hallhyran. Hockey 1990:2, 1999:10. Idrottens Affärer 2013-01-18, 

2013-06-14 
69 När Tovland och Fagerlund i början på 1990-talet menade att det blir svårare att rekrytera ledare när 

ishockeyn blir alltmer skandalomsusad tänker jag på det s.k. ”Hockeybrevet” från 2014. I brevet som hade 

överskriften ”Ungdomstränaren: Käre Hockeyförälder” skrev en anonym ungdomsledare i 

Stockholmsishockeyn ett öppet (kritiskt) brev till alla föräldrar med barn inom ishockeyn. Brevet blev omtalat 

och i SVT:s Idrottens himmel och helvete som sändes 2015 klev Joa Hellsten fram och berättade att det var han 

som skrivit ”Hockeybrevet”. Det för tankarna till f.d. Tre Kronor- och NHL-spelaren Markus Näslunds Sommar 

i P1 som sändes sommaren 2015. Näslund säger att föräldrar ska låta ungdomstränarna bestämma och låta 

barnen kämpa på isen, så blir det bra för alla inblandade. http://www.ur.se. “Hockeybrevet” finns att tillgå på 

http://www.pucksnack.com. SVT (2015) Idrottens himmel och helvete. Sveriges Radio Sommar i P1 Markus 

Näslund 2015-08-02 
70 Hockey 1990:3, 1991:4 
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Även ledare i Tingsryds AIF dömdes till fängelse, klubbarna Leksands IF, Brynäs IF och 

Malmö Redhawks dömdes till böter. Ett exempel på skattefifflets effekter för klubbar var att 

klubbar i början på 2000-talet av ekonomiska skäl tvingades att ha en dubbelfunktion av trä-

nare och sportchef, AIK:s dåvarande tränare och sportchef Pär Mårts lyfts fram. Det fanns 

även Elitserieklubbar, t ex Frölunda HC och Luleå HF som valde att använda sina klubbdi-

rektörer som konsulter, istället för som tidigare, anställda i föreningen.71 Under 2000-talets 

början skedde enligt dåvarande förbundsordförande Rickard Fagerlund en professionell och 

kommersiell utveckling inom ishockeysporten som skapade nya behov och ställde krav på 

produktutveckling. En sådan var kameror i omklädningsrum, målburen och i avbytarbås, att 

matcherna hade olika starttider och spreds ut i omgångarna samtidigt som matcherna kortades 

ner, vilket sågs som positivt av många. Det gav luft under vingarna till förespråkare för infö-

rande av ”power-breaks” och ”time-out”, vilket ger coacherna möjlighet att vila de bästa spe-

larna (som publiken betalar för att se) och låta dem starta efter ”time out” och ”power bre-

aks”.72  

 

En negativ utveckling som lyfts fram i SIF:s organ har varit när klubbar försatts i ekonomiska 

trångmål. Det är lätt att peka ut enskilda klubbar som misskött sin ekonomi (t ex vid ackord 

och konkurs).73 När styrelsen till ishockeyklubbar själv lämnar in en konkursansökan antas 

föreningen vara på obestånd, och blir automatiskt försatt i konkurs.74 Det kan då bli proble-

matiskt för SIF att motivera ishockeyföreningar att sköta sin ekonomi när kommuner och 

företag skriver av klubbarnas skulder, även om bilden av (ordet) konkurs sedan Bosman-

domen och lågkonjunkturen under 1990-talet har luckrats upp en del.75 Av den anledningen 

fanns det anledning för SIF att förtydliga kring vad som gäller vid konkurs i sin verksamhets-

berättelse för 2015, det gör man i avsnittet förening i konkurs och idrottsab i konkurs.76 I bi-

laga två finns en översikt över svenska klubbar som försatts i konkurs. Det kan även konsta-

teras konkurser i NHL (och KHL, efter säsongen 2013/2014 försattes fyra klubbar i konkurs), 

NHL-klubbarna lever dock vidare. Detta ska inte jämföras med svenska klubbar som bedriver 

ungdomsverksamhet, till skillnad från klubbarna i NHL som är affärsdrivande företag och 

                                                        
71 Hockey 1996:12. Årets ishockey 2001 s 76, 2006 s 23-25, 154. Expressen (TT) 2007-02-09 
72 Hockey 2000:4, 2001:9. Årets ishockey 2001 
73 Hockey 2004:10, 2006:4 
74 Jens Nyholm och Ulf Svensson (2009) Idrottsföreningar, föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik 

s106 
75 HV71:s klubbdirektör Peter Eklund säger att folk ofta glömmer kostnaden för avvecklingen som en klubb 

tvingas till då klubben tappar intäkter när en klubb degraderas. Han säger att åka ur SHL i praktiken innebär en 

(ordnad) konkurs eller rekonstruktion. Expressen 2014-10-09  
76 SIF:s Verksamhetsberättelse 2015-11-20 
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ofta ingår i stora koncerner. Här är ett exempel på att professionaliseringen och kommersiali-

seringen i Sverige skiljer sig vida från professionaliseringen och kommersialiseringen i NHL. 

När t ex Phoenix Coytes drabbades av ekonomiska problem 2009 i svallvågorna efter finans-

krisen hösten 2008, garanterade NHL driften.77   

 

En åtgärd från SIF under 1990-talets andra hälft var att liganämnden tillsattes för att övervaka 

att klubbarna skötte ekonomin. För det krävdes en god organisation, ungdomsverksamhet i 

rimlig omfattning, tillgång till en arena med plats för minst 4000 åskådare samt ekonomisk 

stabilitet. Med ekonomisk stabilitet avses för förening att det egna kapitalet är positivt, och 

för Idrotts-AB att det egna kapitalet till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. Som 

framgår i tidigare forskning (Fahlström, Fahlén och Stark) var ett viktigt steg i ishockeyspor-

tens professionaliserings- och kommersialiseringsprocess i Sverige när RF beslutade att av-

skaffa amatörreglerna 1967, vilket ansågs vara den bidragande anledningen till att många 

ishockeyklubbar bildades med målet att snarast avancera till högsta serien. Där klubbledarna 

trodde att de stora pengarna fanns, vilket i sin tur fick till följd att klubbarna kämpade om de 

få elitspelare på marknaden. Detta medförde en upptrissning av priserna på spelarbörsen. En 

klubb som utmärkte sig var Rögle BK (som då spelade i landets näst högsta serie). Klubbens 

”värvarkung” Gösta Carlsson hade visionen att bli den första ”proffsklubben” i landet och 

värvade Ulf Sterner från New York Rangers och amerikanen Tom Haugh, samtidigt som han 

lät bygga en ishall att hysa laget i. Kring detta kunde man se i SVT:s Stoptid de luxe.78 Detta 

känns väldigt aktuellt än idag, en till synes återkommande problematik inom ishockeyn. Stark 

(2008) konstaterar att det var början på en strukturrationalisering inom svensk ishockey, där 

det blivit färre men större ishockeyföreningar.79 Detta är något som framkommer i materialet. 

                                                        
77 t ex Borås HC ackordsuppgörelse och tvångsnedflyttning från HockeyAllsvenskan till division 1, där skulder 

för tre miljoner skrevs av, och Mif Redhawks (tredje i ordningen) rekonstruktion när Malmö Redhawks 

Ishockey AB hade 21 miljoner i skulder. http://www.svt.se 2012-05-28, 2012-05-17. IF Björklöven bolagiserade 

sin A-lagsverksamhet 2006 i Björklöven AB. Där Björklöven AB försattes i konkurs 2010 (bristen var 

8.525.216 kronor). Hovrätten upphävde konkursen. Uddevalla HC lämnade in en konkursansökan till 

Tingsrätten 2011 där den upphävdes. Bohuslänningen 2011-07-20. Helsingborgs HC lämnade in en ansökan om 

rekonstruktion hos tingsrätten i december 2014. Helsingborgs Dagblad 2014-12-29. I NHL har Dallas Stars 

(2011), Phoenix Coytes (2009), Buffalo Sabres (2003), Ottawa Senators (2003), Pittsburgh Penguins (1998 och 

1975) samt Los Angeles Kings (1995) försatts i konkurs. Exempel på klubbar i KHL som försatts i konkurs är 

Chimik Voskresensk, Lev Praha och Spartak Moskva. Wall Street Journal 2009-05-07. http://www.nhl.com 
78 Årets ishockey 1966 s 47-49, 2015 s 171. SVT Stoptid de luxe 2015-08-16 
79 Ett exempel var IFK Norrköping (med spel i den högsta serien 1950/51 och 1955/56) och IK Sleipner som 

gemensamt beslutade att lägga ner sina ishockeysektioner 1967, och överföra verksamheten till den nybildade 

specialklubben IFK/IKS. Som året efter bytte namn till IK Vita Hästen (Vita efter IFK:s vita dress, till skillnad 

mot Sleipners randiga, och Hästen efter Odens häst i asatron). Ett annat exempel är HV71, som bildades 1971 

efter en sammanslagning av Husqvarna IF och Vätterstad IF. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 36, 129, 

309, 322-323, 327 
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År 1973 kunde man i Hockey läsa att ishockey var pengar och inte romantik, att de flesta di-

vision 1-lagen var storföretag och därmed måste skötas efter företagsekonomiska principer. 

Om en svensk ishockeyspelare skulle tjäna pengar menade man att det var Nordamerika som 

gällde. Vidare påpekades 1973 att ishockeyspelare måste bli ett accepterat yrke, något som 

förverkligades i och med bildandet av spelarfacket SICO 1977, tio år efter att NHL-spelarnas 

fackförening NHLPA hade bildats.80 Ytterligare en bidragande orsak som påskyndade ishock-

eysportens professionalisering och kommersialisering var Bosman-domen som trädde i kraft 

15 december 1995, och innebar att en kontraktslös spelare kunde gå gratis till en annan klubb. 

Sund (2008) påminner om att åren efter Bosmandomen innebar en överstatlig reglering av 

den självständiga idrotten, något som har gynnat (ishockey)spelarnas position. Bosmando-

mens regel om fri rörlighet i december 1995 ledde till att (ishockey)spelarna fick en ny makt-

position i förhållande till (ishockey)klubbarna.81 Om utvecklingen under 1990-talets andra 

hälft konstaterar Fahlström (2001) att de internationella proffsreglerna genom Bosmandomen 

hade liberaliserats, men även att seriespelets utveckling har satt stor press på spelare och 

coacher. Lagen måste träna mer för att oftare kunna prestera så bra att de kan kvalificera sig 

för slutspelet (där pengarna finns).82  

 

Detta blev tydligt kring skapelsen av Elitserien 1976 och debatten kring 36 omgångar. I 

SVT:s Stoptid menar dåvarande ordförande för SIF, Arne Grunander och Serieföreningens 

representant Lars Lindström att 36 omgångar är ett bra upplägg. Ett annat sätt att upprätthålla 

en ekonomi i balans är att ha olika transferfönster.83 Förre ordföranden i SIF, Christer 

Englund var oroad över ”värvarkarusellen” i januari 2015, samtidigt som klubbar kämpade 

för sin överlevnad.84  

                                                        
80 För att fullborda bilden under denna period bör man ha i åtanke att landet genomgick den s.k. oljekrisen, som 

hade drabbat Nordamerika. Dåvarande ordförande i Serieföreningen, Arne Strömberg, nyss hemkommen från 

Nordamerika menade att den nordamerikanska depressionen till följd av ökad arbetslöshet och sjunkande dollar 

även avspeglat sig inom ishockeyn. Han menade att oljekrisen även skulle komma att drabba ishockeyn i 

Sverige. Enligt Strömberg hade spelarlönerna och övriga kostnader drivits upp så högt att Sverige säsongen 

1975/1976 riskerade att ha 100-200 arbetslösa ishockeyspelare. Hockey 1973:6, 1975:2. http://www.nhlpa.com 
81 Bill Sund (2004) Perspektiv på Sport Management s 278 
82 Samtidigt minskar antalet matcher utrymmet för träning och lagen bör spela en attraktiv ishockey för att 

publikintäkterna ska kunna bidra till att upprätthålla verksamheten. Här har de ekonomiska aspekterna att lagen 

ska spela många matcher blivit viktigare, detta för att exponera ishockeyn för publik och sponsorer. Per Göran 

Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 61  
83 Inför säsongen 2015/2016 flyttades transferfönstret från den 31 januari till den 15 februari, detta hade Helge 

Berglund som önskemål redan 1977. Han menade att ishockeyn borde kopiera fotbollen och låta spelarna byta 

klubb under pågående säsong. Hockey 1977:5,7. 1980:10. SVT Stoptid 2014-09-12. Aftonbladet 2015-09-09 
84 I april 2015 avslöjade Smålandsposten att Tingsryds AIF, som hade avancerat till HockeyAllsvenskan jagas 

av Kronofogden då klubben hade en skatteskuld på 500 000 kronor, det var även ett inslag om detta i SVT:s 

Sportspegeln. TT 2015-01-29. Smålandsposten 2015-04-08. SVT Sportspegeln 2016-01-17 
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Detta med ”värvningskarusell” har enligt f.d. NHL- och Tre Kronor spelaren Kent Nilsson en 

logisk förklaring. Spelare ser till sitt bästa och klubbarna ser till sitt bästa.85 På liknande sätt 

resonerade dåvarande förbundsordförande Rickard Fagerlund. Han menade i mitten på 1990-

talet att för att rädda folkrörelsemodellen (från NHL) borde alla bidrag, inklusive RF:s, oav-

kortat gå till klubbarnas ungdomsverksamhet, vuxenidrotten borde basera sin verksamhet på 

avgifter och kommersiella intäkter.86 Genomgången av materialet visar att det inte råder nå-

gon tvekan om att en viktig professionell och kommersiell aspekt inom ishockeysporten är 

utrustningen. Från att i första hand varit ett skydd för ansiktet och huvudet har t ex målvak-

ternas masker fått en ökad kommersiell betydelse, det kan vi se i Hockey som haft färgplan-

scher på NHL-målvakternas masker som bilaga i sin tidskrift, men även i Aftonbladet som i 

sin bilaga VM-Bibeln 2016 hade en målvaktsmask som omslag.87 Det kan då vara värt att po-

ängtera att tio år efter att den kanadensiska ishockeytillverkaren Coopers klassiska målvakts-

galler (HM-30, med cat-eye) förbjöds, fanns 1992 en ny kommersiellt gångbar och godkänd 

målvaktsmask som var tuff, färgglad och säker och som var godkänd av SIF som en enhet.88 

Just i den ordningen framhävde Hockey masken. Målvaktsmasker är populära och blir allt 

mer personliga, funktion och säkerhet är viktigast, men även skyddens utseende och form har 

kommersiell betydelse.89  

 

Sponsring och varumärken 

Sponsring var redan på 1950-talet en del av ishockeyns vardag. Detta hade delvis sin grund i 

den förändrade konkurrenslagstiftningen som hade ägt rum 1954.90 Stark (2008) lyfter fram 

1950-talet som en tid där spelare gjorde reklam för JOFA- och SPAPS-hjälmar, och var på så 

                                                        
85 Kent Nilsson och Gerhard Karlsson (1993) Magic Man - mästare i fem länder   
86 Vidare diskuterades det förakt som krönikören Kjell-Erik Wedin menade välavlönade tränare visade öppet för 

oavlönade förtroendevalda som elitishockeyn är beroende av. Wedin påminner om att det är tränaren som är till 

för klubben, inte tvärtom. Detta bör understrykas då tränarna flyttade runt från enligt tränarna själva, den ena 

okvalificerade klubbstyrelsen till den andra. Sällan fanns de kvar på barrikaderna när det började ”blåsa”. 

Hockey 1995:7, 1996:3,10, 2005:9. Detta har  en ekonomisk aspekt, huvudansvaret ligger på styrelsen, men där 

huvudtränaren är delaktig. Lars Ryberg (2005) Att vara tränare – om empati och vardagsetik s 42 
87 Dagens industri 2015-01-16. Aftonbladet 2016-05-06 
88 Att Coopers galler HM-30 förbjöds i Sverige from säsongen 1982/1983 kom att få viss kommersiell 

betydelse, då målvakterna inte såg lika ”farliga” ut. Gallret ligger än idag till grund för majoriteten av maskerna, 

t ex Tre Kronors- och Damkronornas målvakter i OS 2014. Hockey 1981:10, 1992:9, 1997:6 
89 En uttrycksfull mask kan förstärka en målvakts personlighet eller framhäva en speciell egenskap. Masken blir 

en förklädnad som påminner om en teatermask där målvakten iklär sig en roll i ett spel. Det kan även inkludera 

historiska bilder på målvakter utan ansiktsskydd. Riksidrottsmuséet i Stockholm 2012-02-10. Årets ishockey 

1996 s 204. Ett exempel på företag som livnär sig på att måla målvaktsmasker är Daveart, som drivs av David 

Gunnarsson. Säsongen 2014/2015 hade han handmålat hälften av NHL-målvakternas masker. Dagens industri 

2015-01-16. Årets ishockey 1996 s 204 
90 Tobias Olsson och Dino Viscovi (2004) Perspektiv på Sport Management s 158 
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sätt involverade i affärsverksamhet.91 Vidare kan konstateras att utvecklingen av ishockeyns 

professionalisering och kommersialisering tog ett historiskt avstamp säsongen 1959/1960 

med reklam på dressen och sargen. Ett mycket viktigt steg att införskaffa mer intäkter till 

ishockeysporten har varit att använda sig av alkoholrelaterad reklam.92 Det är slående att det 

redan säsongen 1975/1976 när Elitserien startade med tio lag blossade upp en diskussion om 

professionaliseringen och kommersialiseringen inom svensk ishockey, t ex hade övergångar-

na och ett-årsfallen ökat. En diskussion som vållade debatt var namnet Elitserien om Volvo 

Cup. Södertälje SK (och dess huvudsponsor buss- och lastbilstillverkaren Scania) riktade 

kritik mot att (varumärket) Volvo ingick i Elitserien debutåret. Ett annat företag som gav 

namn åt ishockeyn var flygbolaget Scandinavian Airlines, som döpte dåvarande division 1 till 

SAS Cup.93 Det var tydligt att sponsringen inom ishockeyn ändrade sin form ytterligare under 

början på 1980-talet när SIF fick ekonomiskt stöd från Pripps Bryggerier. Ett exempel på 

detta var när Pripps Sport genom att ändra namn till Pripps Plus skaffades sig ensamrätt om 

att få kallas energidryck i USA, och lanserades genom NHL-laget New York Rangers.94 Detta 

ska ses i skuggan av att Systembolaget sponsrade svensk ishockey mellan åren 1971-1989, 

under parollen ”Spola kröken”.  

 

Att ishockeysporten sneglat mot NHL och dess sponsorintäkter blev än mer tydligt när Hock-

eys krönikör Anders Hedberg i mitten på 1980-talet rapporterade från Nordamerika om ”öl-

kriget” i den (huvudsakliga) fransktalande provinsen Quebec. Där Molson som ägde NHL-

laget Montreal Canadiens och hade tv-monopol på de kanadensiska NHL-arenorna, och Car-

ling O´Keefe som var ägare till NHL-laget Quebec Nordiques, blivit (indirekta) marknadsfö-

rare av respektive öl.95 När ”ölkriget” bröt ut 1984 handlade det om tv-pengar.96  

                                                        
91 En affärsverksamhet där SIF med ägarintressen i JOFA använde Nils Nilsson i sina annonser för VM-

hjälmen, och SPAPS där svensk ishockeys affischnamn Sven Tumba hade ägarintressen konkurrerade 
92 Säsongen 1959/1960 när klubbarna tilläts ha reklam på dressen och sargen gjorde ingen klubb, trots löften om 

50 000 kronor reklam för öl, sherry eller cigaretter. SIF tjänade 280 000 kronor på reklamen. Djurgården tjänade 

40 000 kronor med kaffetillverkaren Löfbergs Lila på dressen (reklam på byxor och hjälm infördes av SIF 

1975). Årets ishockey 1960 s 15. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 310, 323-324  
93 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 199. Jyri Backman (2012) I skuggan av NHL s 44, 46-47, 78. Hockey 

1975:5 
94 Pripps Plus förekom även i f.d. Sovjetunionen, i dokumentären Red Army (2014) skymtade en Pripps Plus 

dunk i omklädningsrummet. En ishockeyklubb som inte vill förknippas med energidrycker är IFK Helsingfors. I 

SVT:s Rapport (2012) framgår att klubben av hälsoskäl har förbjudit energidrycker för samtliga åldersgrupper. 

Frågan är vems ansvar det är att avgöra huruvida energidrycker är hälsofarligt eller inte, men under 2014 gick 

WHO och Livsmedelsverket ut med varningen till framförallt unga pojkar att inte dricka energidrycker.  

Idag finns företag som säljer energidrycker och som påverkat professionaliseringen och kommersialiseringen 

inom idrotten, t ex genom att namnge en ishockeyklubb (Red Bull i Österrike). SVT Rapport 2012-03-03. 

http://www.svt.se/vetenskap 2014-06-18, 2014-10-14. Red Army (2014). Hockey 1981:7  
95 Upprinnelsen var det ekonomiska läget inom ishockeysporten som tillspetsades under 1970-talets 

lågkonjunktur i USA och Kanada. Vid sidan av oljekris och arbetslöshet uppstod ett problem i 
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I den stora sammanslagningen med WHA-klubbarna 1979 var det en klubbägare som stack 

ut, nämligen NHL-laget Quebec Nordiqes ägare ölproducenten Carling O´Keefe Breweries, 

som representerades av Quebec Nordiqes president Marcel Aubut. En ölproducent som kon-

kurrerade med Molson och Labatt`s Breweries. Läget i ”ölkriget” tillspetsades ytterligare när 

Labatt Breweries 1984 lanserade en egen tv-kanal, TSN.97 ”Öl-kriget” hade även politiska 

och sociala förtecken då ”förloraren” Marcel Aubut, CEO i NHL-laget Quebec Nordiques 

och ägare till O´Keefe var fransk-kanadensare, något som i vissa sammanhang framställs som 

”andra klassens medborgare” i NHL, som historiskt har behandlats illa av NHL-ledningens 

engelsktalande elit.98 Det kan fastslås att NHL (ishockeysporten) och reklam av öl är starkt 

förknippat med varandra.99 Ett exempel kan man läsa i New York Times i februari 2011 där 

det står att ”Hockey and beer go together”.100 Vinnare av ”ölkriget” blev Molson, som 1989 

övertog Molson O´Keefe (samtidigt som Labatt´s inte visade något intresse av NHL, trotts att 

man namngett Labatt Canada Cup 1987) och än idag är Molson en maktfaktor i NHL.101  

 

                                                                                                                                                                            
samgåendet/övertagandet av fyra WHA-klubbar 1979. Vid tiden hade tre kanadensiska klubbar, Montreal 

Canadiens, Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks de kanadensiska rättigheterna till Molson-bryggerier. 

Molson-bryggeriet (med huvudkontor i Toronto, och ägare av Montreal Canadiens sedan 1978) var angelägna 

om att ha kontrollen över TV-monopolet i Kanada. Gil Stein (1997) Power Plays s 141, 150 
96 Molson, som haft monopol på tv-rättigheterna till Hockey Night in Canada /La Soirée du Hockey backades 

upp av Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks i maktkampen om utökningen av kanadensiska NHL-

klubbar (Edmonton Oilers, Winnipeg Jets och Quebec Nordiques) och dess marknader. Molson hade även de 

kanadensiska tv-rättigheterna för de fjorton NHL-klubbarna i USA, det som i NHL gick under namnet Trans-

Border Agreement (TBA). TBA som var ett kontrakt mellan de USA-baserade NHL-klubbarna och Canadian 

Sports Network (TSN), vilket var ett gemensamt draglok som var avlönade av Molson för att producera Hockey 

Night in Canada /La Soirée du Hockey. Att Molson var en betydande maktfaktor i NHL bekräftas av Gil Stein 

(föregångaren till Gary Bettman). Då han lyfter fram att dåvarande Presidenten i NHL John Ziegler hade blivit 

kontaktad av CSN:s president Ted Hough som påminde NHL om Molsons långsiktiga finansiella stöd till NHL-

klubbarna. Gil Stein (1997) Power Plays s 154 
97 TSN sände NHL-matcher säsongen 1987/88. Säsongen 1996/97 när kontraktet för TSN och Hockey Night in 

Canada /La Soirée du Hockey (Molson) skulle förnyas tog NHL chansen till ett ekonomiskt bättre avtal. För att 

bli av med en konkurrent köpte Molson Carling O´Keefe Breweries 1986. Det affärsmässiga beslutet påminner 

om NHL:s övertagande av WHA sju år tidigare. Jonathon Gatehouse (2012) The Instigator s 177 
98 Gil Stein (1997) Power Plays s 156, 167 
99 Det kunde man se i dokumentären King´s ransom som handlade om spelet kring världens bästa 

ishockeyspelare som lämnade Stanley-cup vinnaren Edmonton Oilers 1988 för spel i Los Angeles Kings, då 

NHL:s näst sämsta lag. Wayne Gretzky sågs som en föräddare och trejden av Gretzky till Hollywood var något 

som kom att påverka maktbalansen i NHL för lång tid framöver. När Edmonton Oilers ägare Peter Pocklington 

kallade till presskonferens med Gretzky och Los Angeles Kings ägare Bruce McNail i Edmonton för att bekräfta 

trejden valde han att ha presskonferensen i Molson House. TV10 King´s ransom 2012-11-30. SVT Wayne 

Gretzky – Flytten till Los Angeles 2016-05-05 
100 Uttalandet kom från And England, executive vice-president and chief marketing officer på bryggeriet 

MillerCoors. Det var startskottet för NHL:s största sponsoravtal (sju år och bestod i $375 miljoner, en summa 

som skulle göra MillerCoors och dess kanadensiska partner Molson Coors till NHL:s officiella öl). Avtalet 

annonserades i februari och skulle träda i kraft efter play-off i juni samma år. Ett avtal som var värt det dubbla 

jämfört med avtalet med Anheuser-Bush och Labatt. En vecka efter Molson-kontraktet med NHL anmälde 

Labatt (som hade varit ligasponsor sedan 1998) Molson i Ontario Superior Court i Toronto då företaget ansåg 

att man hade erbjudit NHL ett bättre erbjudande redan 2010. Jonathon Gatehouse (2012) The Instigator s 196 
101 Hockey 1986:10. Gil Stein (1995) Power Plays s 153-167. TV3 201609-17 
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I Sverige tog kommersiella TV3 inspiration från Nordamerika i sina annonser kring Tre Kro-

nor. I Aftonbladet kan man läsa om vad som hände när TV3 direktsände VM i början på 

1990-talet. Tidningen påminner läsaren om ”Mr Hockey-VM”, tv-profilen Per-Anders Gullö, 

som med sin karakteristiska fluga och udda inslag framställde ishockeyn som ”lite roligare”. I 

anslutning till VM-matcherna i Munchen 1993 visade TV3, förutom reklam för ölfabrikanten 

Norrlands Guld, även ett inslag om ”Ölbärning”, något som var nytt och framstod i media 

som ”kaxigt”. TV3 bjöd också in s.k. Oddset-gäster till VM i St. Petersburg 2000, t ex Joa-

kim Thåström (eller som Mats Sundin kallade honom i sitt Sommar i P1 som sändes i Sveri-

ges Radio 2010: ”Den store Thåström”), frontfiguren i punkbandet Ebba Grön, som gjort sig 

kända för att ha sjungit ”Skjut en snut” i SVT 1979. Skådespelaren Kjell Bergqvist, som 1994 

i direktsändning i TV3-programmet Diskutabelt med programledaren Robert Aschberg utta-

lade sig rasistiskt och nervärderande. En annan gäst var sångaren och skådespelaren Tommy 

Körberg som suttit i fängelse i samband med sitt kokainmissbruk. Kort sagt kan man säga att 

reklamfinansierade TV3 tänjde på gränserna.102  

 

Idag reagerar ingen på att öltillverkaren Falcon är huvudsponsor till Tre Kronor och svenska 

Hall of Fame, och synliggörs med företagets logotyp i SIF:s verksamhetsberättelse 

2015/2016, eller att öltillverkarna Åbro och Sofiero är huvudsponsorer till SHL och bryggeri-

tillverkaren Arboga (alkoholfri) som är ligasponsor till HockeyAllsvenskan.103 Genom att 

svenska ishockeyspelare haft möjligheten att spela professionell ishockey i NHL har även 

möjligheten funnits att tjäna pengar på ölreklam. När f.d. Tre Kronor och NHL-spelaren 

Börje Salming flyttade hem efter 17 NHL säsonger i början på 1990-talet, marknadsförde och 

importerade han det kanadensiska ölmärket Labatt Breweries i Sverige.104  

 

 

                                                        
102 En annan incident som framkom i intervjun med Per-Anders Gullö och som uppfattades som ”kaxigt” var att 

TV3 inte bara hade dragit igång en lönespiral, man samlade även in pengar till SVT:s fackombud, sportreportern 

Artur Ringart. Aftonbladet 2014-05-20. Sveriges Radio Sommar i P1. Mats Sundin 2010-07-11. Expressen 

2010-01-23 
103 Under VM 2016 var Falcon huvudsponsor till Tre Kronor. När SIF lyfter fram samarbetet med öltillverkaren 

Falcon i Hockey gör man det via sin marknads, kommunikations- och försäljningschef  Anna Nordqvist. Hon 

lyfter där fram samarbetet med det som hon säger, ett av Sveriges starkaste varumärken i dryckesindustrin. SIF 

väljer i sin kommunikation att lyfta fram dryckesindustrin före Falcon som ett ölbryggeri. http://www.falcon.se 

2016-04-22. Hockey 2011:2, 2016:3 
104 Börje Salming och Gerhard Karlsson (1991) Blod, svett och hockey – 17 år i NHL och Börje Salming och Ola 

Liljedahl (2000) The King – Historien om hur Börje Salming blev störst  
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Att svenska ishockeyspelare gjorde reklam för öl var inget nytt. Ulf  Nilsson marknadsförde 

redan under 1980-talet ölet Nordik Wolf Light i USA.105 En annan Tre Kronor- och NHL-

spelare som under sin aktiva karriär gjorde reklam för ölfabrikanten Falcon (1999) var Peter 

Forsberg.106 I spåren av detta kan konstateras att alkohol idag är allt vanligare på ishockeyare-

nor. I SVT:s debattprogram Sverkers stora strid framkom att 24 av 26 ishockeyklubbar i Elit-

serien och HockeyAllsvenskan säsongen 2011/2012 sålde alkohol i anslutning till arenorna. 

Bland division-1 klubbarna var siffran 17 av 58 klubbar.107 Detta har resulterat i diskussioner 

kring ishockeysporten ur ett moraliskt perspektiv.108 Ett sådant var Luleå HF:s storsponsor 

”Minecraft-miljardären” Jakob Porsérs gåva till fansen i Luleå HF. När klubben hade en ”su-

perlördag” där herr- och damlaget spelade match lade Jakob Porsér in sitt kort i baren i hem-

maarenan.109 En som vid ett flertal tillfällen lyft ishockeyns moraliska dilemma kring alkohol 

och sponsring är f.d. Elitserietränaren/förbundskaptenen (herr), nuvarande förbundskapten för 

damkronorna Leif Boork. Boork som vid tiden var Norges herrförbundskapten var kritisk till 

Peter Forsbergs reklam för ölproducenten Falcon öl 1999. Boork har under sin karriär varit 

tydlig med att alkohol och idrott inte hör ihop. Redan på 1970-talet, under mellanölets stor-

hetstid, när Boork var tränare i Hammarby IF valde han att ta strid för att idrott och alkohol 

inte hör ihop.110 Det blev extra tydligt när han valde att inte ta ut Börje Salming till VM i Prag 

1985, detta eftersom Boork hade nåtts av ryktet att Salming hade använt kokain.111 Intressant i 

sammanhanget är att Boork under sin tid på TV3, i egenskap av expertkommentator (VM 

2011) gjorde reklam för ölproducenten Norrlands Guld.112 En infallsvinkel på det (dilemmat) 

är att forskningen har konstaterat att idrottare som sponsras av alkoholföretag tenderar att 

dricka mer alkohol.113  

                                                        
105 Ulf Nilsson (1993) Teamwork Tillsammans når vi högre mål 
106 Hockey 2011:2. Aftonbladet 1999-03-16  
107 SVT Sverkers stora strid 2012-01-04 
108 SIF har  ett måldokument med värdegrund och visioner i sin Verksamhetsinriktning 2012/2013. Inklusive 

rent spel med etik och moral. Klubbarna ska tävla på samma villkor, vara ärliga och aktivt verka mot fusk och 

(ekonomisk/kommunal) dopning, och sträva efter en minskad miljöpåverkan. Hockey 2011:1. Frågan är om 

dessa måldokument har någon reell inverkan på praktiken. De får kanske ses som visioner även om de är tänkta 

som referensramar. Håkan Larsson (2002) Pedagogiska perspektiv på idrott s 12   
109 Samtidigt som man på mikrobloggen twitter kunde läsa: ”Visst stannar vi och ser Luleås Hårda Brudar? Mitt 

kort ligger i baren bredvid H-läktaren i första periodpausen för all ölförsäljning”. Huruvida det var ett 

”problem” ur ett varumärkesperspektiv att ölsponsorn fångades på bild i Expressen iförd en Luleå HF t-shirt och 

halsduk förtäljer inte historien. Expressen 2015-11-14 
110 Boork menar att höga löner kan skapa sportsliga problem i ett lag där vissa spelare riskerar att bli 

narcissistiska, bortskämda och oförskämda, de kan även bli sprit- och spelberoende.  

Boorks bedömning var att 40 procent av spelarna på toppnivå har någon form av problem som kan leda till 

konsekvenser i eller efter karriären. TV4 Sport Maud Berghagen podcast. 2015-03-28 
111 Något som Salming erkänt i sin bok Salming – Legendaren nr 1. Expressen 2014-09-23 
112 Aftonbladet 1999-03-16, Expressen 2011-12-30, 2014-09-23 
113 Olof Unogård ”Alkoholsponsrade idrottare dricker mer alkohol”. http://www.sr.se/vetenskap 2014-02-04 
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Flytten till andra sidan Atlanten markerade början på en ny syn på val av samarbetspartners 

för svensk ishockey. Föreställningen om att svenska ishockeyspelare och ledare hade en mo-

ral att inte medverka i alkoholrelaterad reklam fick sig en törn. Genom att ishockeyspelare 

(och ledare) marknadsför alkoholhaltiga drycker kan man konstatera att två ideologier, en för 

och en emot sponsring av alkoholrelaterad reklam, varandras etiska och moraliska motpoler, 

även i Sverige fått se sig besegrade av professionella och kommersiella krafter. Detta ska ses 

i skuggan av Sveriges period med mellanölet mellan åren 1965-1977, via ”Spola Kröken”- 

kampanjen 1971-1989, till dagens ligasponsorer från bryggerier.114 Alkoholreklamen har en 

lång tradition inom ishockeysporten, inte minst har öl-fabrikanter förknippats med NHL-

klubbar.115 Idag är även lättklädda cheerleaders i form av Ice Girls med namn från öltillver-

kare i reklamavbrotten, t ex Stanley-Cup mästarna 2010, 2013 och 2015 Chicago Black 

Hawks ”Bud-Light Ice Girls” ett vanligt inslag i NHL.116 Föreställningen om att Ice Girls bara 

förekommer i NHL fick sig en vändning i VM i Prag 2015 som Internationella Ishockeyför-

bundet ansvarar för. Inför finalen välkomnades lagen av lättklädda tjejer.117 Detta kan bli pro-

blematiskt då ishockeyn ibland förknippas med nervärderande ord som ”sargslyna”, ”hock-

eyhora”, ”puck bunnies” och ”rape culture” (Stark 2016).118 Även om alkoholreklamen alltid 

funnits i bakgrunden inom ishockeysporten,119 fick SIF:s samarbetsavtal med husvagnstillver-

karen Polarvagnen AB, vars logotyp som ersatte Tre Kronor på speldräkterna störst uppmärk-

samhet under 1980-talets första hälft. SIF tvingades ge vika för IOK:s krav och ställde upp i 

OS utan Polarbjörn på dräkterna. Bakgrunden var att Tre Kronor ersattes av husvagnsföreta-

gets logotype (Polarbjörn).120  

                                                        
114 http://www.systembolaget.se 2014-09-19 
115 t ex pryder Montreal Canadiens sina lagfoton under sin storhetstid med (ägaren) ölproducenten Molson. 

Även entrén till Maple Leafs Garden omgavs med Molson. Det finns även NHL-klubbar i USA som har 

bryggerier som delägare, t ex Saint Louis Blues (Anheuser-Busch). Hockey 1998:9. Gil Stein (1997) Power 

Plays s 46 
116 http://www.nhl.com 
117 TV4 2015-05-17 
118 Tobias Stark. Föreläsning Ishockey och diskriminering – begrepp och perspektiv i kursen Ishockey, kultur 

och samhälle HT15. Tobias Stark (2005) Hockeyskandalen: Forskarna har ordet, Kejsarens nya kläder: Tankar 

kring sexualitet och alkohol inom ishockeyn   
119 t ex marknadsförde Igor Larionov, i samarbete med Brunflo IF efter sin aktiva karriär vinet Triple overtime i 

Sverige. Wayne Gretzky har sitt vin Wayne Gretzky No 99 som finns att tillgå på Systembolaget. På Systembo-

laget såldes även i oktober 2016 en ölsort med SHL-laget Karlskrona HK:s logotype. Expressen 2016-10-06  
120 Idag diskuteras istället huruvida en klubb kan utnyttja dressen mest effektivt ur sponsorsynpunkt (t ex ytan 

högst upp på ryggen som syns mest i tidningar och TV, eller ytan högst upp på byxorna som är väl synliga vid 

tekningar). Gun Normark. Idrottsenheten vid Malmö högskola, kursen Sport, marknadsföring och varumärken 

HT 2010. Detta har gått i vågor, under ”Summit Series” 1972 hade Kanada i matcherna mot Sovjetunionen 

”Canada” högst upp på ryggen. I CHL 2015 hade de svenska klubbarna efternamnet placerat högst upp på ryg-

gen. I Hockeyallsvenskan mellan AIK och Modo spelade AIK utan reklam på ryggen. TV12 2016-09-29. Hock-

ey 1977: 7, 1979:6  



 

41 

Dock finns komponenter som är viktiga att lyfta fram i sammanhanget. I Sveriges Radio pro-

gram Sport i P1 lyfter historikern Lennart Johansson upp en viktig detalj, nämligen den att 

serveringstillstånden för alkohol övergick från länsstyrelserna till kommunerna 1995, vilket 

öppnade upp för nya alkoholvanor i samband med sport, t ex sportbarer som sänder ishock-

eymatcher.121 Alkoholens plats inom ishockeysporten i Sverige blev än tydligare när SHL 

from i juli 2015 har en ny huvudsponsor i form av Spendrups Bryggeri AB.122 Detta avtal 

möttes av kritik. En som menade att idrott och alkohol inte hör ihop var Johnny Mostecero, 

ordförande i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.123 Då kan det vara på sin plats att lyfta 

fram Mats Sundin, f.d. lagkapten i Toronto Maple Leafs och Tre Kronor. I SVT:s program 

Anna på nya äventyr som sändes 2000 och som visade Sundin i sin NHL-miljö tackade Sund-

in vänligt men bestämt nej tack, när programledaren Anna Mannheimer försökte få Sundin att 

dricka Absolut Vodka i programmet. Å andra sidan valde Sundin, i egenskap av sommarvärd 

i Sveriges Radio Sommar i P1 som sändes sommaren 2000 att berätta att han, när han skulle 

spela in en reklamfilm i Los Angeles passade på att spela golf med sin vän, f.d. ishockeyspe-

laren Fredrik Bremberg, och att de tillsammans innan de gick ut på golfbanan som han ut-

tryckte det ”tog en öl i baren”.124  

 

Alkoholens mörka sida porträtterades av Expressen TV i ett reportage om den finländske f.d. 

elitspelaren Marko Jantunen som representerade Frölunda Indians, Färjestad BK och Timrå 

IK i Sverige. I reportaget som spelades in på det finska behandlingshemmet Avominne fram-

gick att Jantunen under sin karriär nyttjade alkohol i stora mängder,  något som också bekräf-

tades av hans dåvarande tränare, och att han efter sin karriär valde alkohol och droger framför 

sina barn.125 En som diskuterat moralen inom idrotten är nuvarande förbundskapten för dam-

kronorna Leif Boork. Han säger att det är meningslöst att bötfälla (rika) ishockeyspelare, han 

tycker att det är bättre att stänga av spelaren från att spela och deltaga, och om spelaren vid 

upprepade uppenbara fall gör fel bör spelaren gå ner en division en säsong.126 Att alkoholre-

klam är problematiskt inte bara ur ett moraliskt perspektiv, utan även ur ett samhällsperspek-

tiv diskuterades i Sveriges Radios Ring P1 som sändes dagen efter att Göteborg hyllade SM-

                                                        
121 Sveriges Radio Sport i P1 2015-05-17 
122 I kraft av ölmärket Norrlands Guld har SHL tecknat ett femårigt huvudsponsoravtal, inklusive utvalda 

sportbarer. På SHL:s hemsida kan man läsa att sponsorpengarna fördelas på SIF, SHL samt 

HockeyAllsvenskan. http://www.shl.se 2015-07-07 
123 Han säger att svensk lagstiftning kring alkoholreklam är problematisk eftersom den möjliggör denna typ av 

sponsoravtal, samtidigt som marknadsföring av alkohol driver på en ökad konsumtion. Expressen 2015-07-07 
124 SVT Anna på nya äventyr 2000-03-07. Sveriges Radio Sommar i P1. Mats Sundin 2000-06-18 
125 Expressen TV 2016-02-13 
126 Idrott och Kunskap 2009:6 
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guldvinnaren Frölunda Indians 2016. I programmet var det en kvinna som ville lyfta fram 

olämpligheten i att spelarna drack öl ur flaska på offentlig plats i samband med firandet.127 

Plötsligt var guldfirande ishockeyspelares alkoholkonsumtion inte bara ett inlägg i Sveriges 

Radios program Ring P1, utan avsaknaden av omdöme av en svensk mästare i ishockey kab-

lades ut i media i samband med den allsvenska fotbollsmatchen mellan IFK Göteborg och 

Malmö FF 27 april 2016. Under matchen som SVT Sportnytt visade bilder från stormade en 

man Gamla Ullevi iförd en svart t-shirt med Frölunda Indians logotype och texten SM-Guld 

Frölunda 2016. Frölunda Indians. Sveriges bästa hockeylag. Mannen visade sig vara ny-

blivna svenska mästaren i ishockey, norrmannen Mats Roselli Olsen.128 Ur ett ishockeyper-

spektiv blev bilden på Mats Roselli Olsen inte bara en bild som kablades ut i media och som 

illustrerar en ishockeyspelare som precis vunnit SM-guld, utan även en spelare som vunnit 

Champions Hockey League säsongen 2015/2016 och som representerade Norge i VM i Mos-

kva 2016.129  

 

Att ishockeyn av tradition ständigt letat efter nya inkomstkällor blev tydligt när SIF lade fram 

ett förslag i samband med att halvprofessionella domare blev verklighet. Förslaget (som av-

slogs) bestod i att klubbarna bekostade domarna mot att de fick överta domaren som spons-

ringsobjekt.130 Parallellt med att ishockeyns organisation utvecklades lyftes alltså domarnas 

status upp, kring detta kan man läsa i Aftonbladet. Från att vara en ”kostnadsfråga” och ”pro-

blem” har fyradomarsystem införts from säsongen 2011/2012, och där (video)domare idag är 

heltidsanställda.131 From säsongen 2014/2015 har Marcus Vinnerborg, med erfarenhet av 

NHL, av många den mest ansedde svenske domaren inte längre dömt i SHL, han har istället 

varit domare i den högsta schweiziska ligan NLA. Om man beaktar det faktum att spelare och 

coacher lämnar klubbar för utmaningar (högre löner) i andra länder är det en naturlig utveckl-

ing även för domarna. SHL hade även utländska domare säsongen 2015/2016, t ex finlända-

ren Aleksi Rantala.132  

                                                        
127 Sveriges Radio Ring P1 2016-04-26 
128 SVT Sportnytt 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-06 
129 I spåren av detta tvingades Frölunda Indians ordförande Mats Grauers fördöma spelarens agerande. Dagen 

efter kallade Frölunda Indians presschef Peter Petersson Kymmer och klubbdirektör Christian Lechtaler till en 

presskonferens. På presskonferensen säger Lechtaler att upprinnelsen var som han uttryckte det ”en utmaning 

mellan grabbarna” och att det har skadat Frölundas varumärke. Expressen TV 2016-04-29 
130 Hockey 1988:8 
131 Domarna har ett utbyte med NHL sedan 2013, de har även from säsongen 2013/2014 tillgång till målkameror 

i ett centralt videorum/situationsrum (”war-room”) i samarbete med SHL, och i juni 2016 meddelar SHL:s 

domarchef Peter Andersson att SHL säsongen 2016/2017 kommer ha fyra domarcoacher. Aftonbladet 2015-09-

03, 2016-06-15. Elitseriens upptaktsträff i Globen 2011-09-06. Årets ishockey 2001 s 23 
132 http://www.shl.se  
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I takt med mer pengar inom ishockeysporten har juridifieringen inom densamma intensifie-

ras. Ett sådant exempel är att domarnas arbetsmiljö har fått SIF att reagera. Förre förbunds-

ordföranden Christer Englund menar att ledarstaben runt lagen har ett avgörande inflytande 

och ansvar i arbetet att visa domarna respekt.133 Detta blev påtagligt vid Rögle BK:s Andre 

Deveaux överfall på VIK Västerås Per Helmersson under uppvärmningen i kvalet till SHL 

2015.134 I sin iver att överleva lågkonjunkturen som drabbade Sverige efter fastighets- och 

finanskrisen i oktober1990 sponsrade skogsföretaget SCA sammanslagningen av Timrå IK 

och Sundsvall Hockey. Detta ledde till kritik inom delar av ishockeyrörelsen. Kritiken bestod 

främst i att sponsorer inte skulle lägga sig i den sportsliga verksamheten.135 Det var inte bara 

Hockey som uppmärksammade 1990-talets lågkonjunktur, och dess effekter på ishockeyspor-

ten. I en av Statens Offentliga Utredningar från 1998 kan man läsa att: ”Idrottsrörelsens 

grundläggande dilemma är att förena å ena sidan ett behov av ekonomiskt stöd från det omgi-

vande samhället, å andra sidan att bibehålla sin självständighet och handlingsfrihet. All form 

av ekonomiskt stöd tenderar att skapa autonomiproblem. En idrottsrörelse som i huvudsak 

stöds med bidrag från näringslivet riskerar att förmås prioritera sådant som sponsorerna vill 

ha”. Det framgår med all tydlighet att koppla samman ishockeyn med sponsorer i princip 

hade blivit ett begrepp.136  

 

Vid sidan av vad som skedde på isen kan konstateras att man kunde se nya trender inom 

ishockeysporten i början på 1990-talet. Ett exempel var f.d. NHL-spelaren Börje Salming 

som hade börjat marknadsföra kalsonger och glasögon i dennes namn.137  

                                                        
133 Hockey 2015:3 
134 Deveaux hade ett 21 minuter långt försvarstal (som SVT web direktsändes i maj 2015) från Toronto. Händel-

sen blev även uppmärksammat i SVT:s Veckans brott. Där kriminologen Leif GW Persson menade att det 

viktiga, rent juridiskt var att det skedde före matchen. Deveaux som var misstänkt för misshandel fick 

meddelande att domstolen lade ner åtalet i juli 2015. SVT Veckans brott 2015-03-31 
135 Med anledning av Sundsvall Hockeys degradering från HockeyAllsvenskan (p.g.a. dålig ekonomi 2010 och 

SIF:s införande av elitlicens) fyllde Hockey på debatten kring ishockeyns framtid i Sundsvall-Timrå regionen, 

där man menade att framtiden för Timrå IK ligger i en flytt till Sundsvall och bygge av en ny arena. Arenornas 

betydelse blev aktuell när Tre Kronor fick avbryta en landskamp säsongen 2013/2014 i Sundsvall, då man inte 

kunde garantera spelarnas säkerhet. Tre Kronor beslutade även att avbryta en match mot Finland i Västerås i 

februari 2015. SIF:s Verksamhetsberättelse 2013/2014. SVT Sportnytt 2015-02-06. Något som fått SIF att ut-

nämna Jörgen Hjert till Ice Master, med ansvar för att kvalitetssäkra isarbetet och övriga arrangörsmässiga in-

slag i ishallarna/arenorna inför landskamper och nationella turneringar, t ex TV-pucken. 

http://www.swehockey.se 2015-03-19 
136 Hockey 1990:5, 2010:8. Historia, ekonomi och forskning, fem rapporter om idrott, rapporter till 

Idrottsutredningen SOU 1998:33 s 69 
137 Redan under 1970-talet fanns skridskor med namnet Daust Börje Salming. År 1975 kunde Hockeys läsare se 

ishockeyspelare stoltsera i kalsongreklam. Under 1970-talet då var det tillåtet att göra reklam i grupp, men ej 

individuellt, detta framgår i SVT:s Stoptid de Luxe (2014). En ishockeyspelare som utnyttjat sitt varumärke i 

samband med kalsonger inför säsongen 2014/2015 är Henrik Lundqvist. Han säger att han vill bli förknippad 

med underklädesmärket Bread & Boxers. Aftonbladet, Expressen 2014-09-04  
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Även (Elitserie)lagen började sälja souvenirer i webb-shoppar och (statliga) Svenska spel 

valde, i samråd med SIF att sponsra en speciell sportslig aktivitet i form av hockeykonsulen-

terna, några exempel på att sponsringen hade ändrats. Ett annat var när idrottsrörelsen, som 

varit beroende av Tipstjänst pengar för sin överlevnad återinförde ett separat ishockeytips 

första hälften av 1980-talet (något som fanns 1960-1962) under fyra veckor och iscensatte 

OS-satsningen ”Operation V65” och ”ATG-proffs”.138 Men allt har inte varit frid och fröjd för 

SHL i sin strävan att skriva reklamkontrakt. I Aftonbladet kunde man läsa att det säsongen 

2015/2016 för första gången på flera år saknades reklam i mittcirkeln efter att Svenska Spel 

valt att inte förlänga sitt samarbetsavtal med SIF, något som enligt C Moores hockeypod 

gjorde att de 14 SHL-klubbarna hade tappat intäkter på 28 miljoner kronor, två miljoner per 

klubb. Som ny sponsor i mittcirkeln inför säsongen 2016/2017 blev istället det Maltabaserade 

spelbolaget Nordic bet.139 Kritiken lät inte vänta på sig. Idrottens Affärer påminde ishockeyrö-

relsen om att det är första gången som SHL valt att samarbeta med ett utländskt spelbolag, 

samtidigt som SHL har ett avtal med ATG. Det var också ett sponsoravtal som RF:s ordfö-

rande Björn Eriksson fördömde.140 

 

I takt med inflytandet från NHL i svensk ishockey är ett tydligt exempel att NHL Winter 

Classic inklusive ”Alumni Showdown”/veteranmatch i reklamfria originaldressar på utom-

husarenor har spritt sig till Sverige. En som är kritisk till utomhusmatcher är Leif Boork. 

Boork menar att eftersom SIF historiskt har arbetat hårt för att få till stånd byggande av ishal-

lar och multiarenor är det ett feltänkt arrangemang. Dels för spelarna (skaderisken), åskådar-

na (komforten), och pressen (som SHL är beroende av).141  

                                                        
138 Man får känslan av både nytänkande och dubbelmoral när SIF ena året tar emot ”Operation V65” i form av 

OS-satsningen för att sen kritisera Tipstjänst som konkurrent till lotterier och bingo. I december 2015 meddelas 

att ATG utökar samarbetet med SHL. From den 16 januari 2016 kommer V75-4 bli ett så kallat SHL-lopp där 

kuskarna istället för att köra i kuskdress kommer köra i SHL:s matchtröjor, kring detta kan man läsa i 

Expressen. Hockey 1974:8, 1975:4, 1980:6, 10, 1984:12, 1985:7,10, 2002:3, 2004:9. SVT Stoptid de Luxe 2014-

08-03. Expressen 2015-12-11  
139 Aftonbladet 2016-02-18, 2016-06-09 
140 Han säger att det enligt svensk lag är förbjudet att göra reklam för spelbolag som inte har tillstånd att verka i 

Sverige, vilket Nordic bet inte har. Att detta sponsoravtal dessutom sker under tiden då Regeringen gett 

utredaren Håkan Hallstedt i uppdrag att ta fram ett förslag på en modell som ska möjliggöra för utländska 

spelbolag att lagligt verka i Sverige förvånar Eriksson. Det är anledningen till att RF tar avstånd från SHL:s 

sponsoravtal med Nordic bet. Till saken hör att sponsoravtalet mellan SHL och Nordic bet presenterades på 

SHL:s bolagstämma då man samtidigt presenterade två nya kvinnliga ledamöter, en av dessa är RF:s förre 

ordförande, Karin Mattsson Weijber. Idrottens Affärer 2016-06-09 
141 Just anläggningar var ett av tre långsiktiga områden som nytillträdde generalsekreteraren i SIF Tommy 

Boustedt lyfte fram vid sitt tillträde i september 2014. Hockey 2005:6, 2011:3. http://www.swehockey.se 2014-

09-12. Expressen 2012-12-06  
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I Idrottens Affärer kan man läsa att Brynäs IF påskyndat strukturomvandlingen inom spons-

ringen genom att ha reklamfria dressar sedan säsongen 2014/2015. Detta är enligt Johan 

Cahling, vice klubbdirektör och marknadschef ett led i klubbens nya partnerstruktur och af-

färskoncept.142 I World Cup som spelas hösten 2016 i Kanada kommer Tre Kronor spela i 

reklamfria dressar, detta då SIF inte har några kommersiella rättigheter i samband med World 

Cup, detta säger SIF:s vice ordförande Peter Forsberg till Expressen.143 Vi ser idag en tillba-

kagång i återtagande i ägandet av arenor i kommunalt ägarskap. Ett exempel är Södertälje 

kommun som valde att köpa tillbaka Axa Sports Center (f.d. Scaniarinken) från Södertälje 

SK för 85 miljoner kronor och återta namnet Scaniarinken. Däremot lyfter SIF:s förre ordfö-

rande Christer Englund upp problematiken med att evenemangsarenor inte tillför isytor för 

ungdomsishockeyn. Ett ständigt återkommande dilemma för ishockeyklubbarna, redan 1957 

rapporterades det i Årets ishockey om bristyta för Östergötlands över 100 skolishockeylag.144  

 

Tre Kronors varumärke och Djurparksnamn  

Det som år 2000, ledd av dåvarande förbundsordföranden Rickard Fagerlund började som en 

diskussion kring att den professionella och kommersiella utvecklingen skapat nya behov som 

måste tillgodoses, följdes upp av samme Fagerlund som menade att den nya mediesituationen 

krävde nya kompetenser inom varumärkesbyggnad.145 I SIF:s verksamhetsberättelse för 

2014/2015 och 2013/2014 (och Hockey, t ex 2004) framhäver SIF att man har ett mycket 

starkt och välkänt varumärke i Tre Kronor. Trots det har SIF svårt att fylla arenorna när Tre 

Kronor spelar landskamp.146 För att fullborda bilden av Tre Kronor som varumärke kring bör-

jan på 2000-talet finns anledning att lyfta fram krönikören i Hockey, Charles Berglund. Han 

diskuterade kring landslagsturneringen Euro Hockey Tour som han menade hade spelat ut sin 

roll och att det handlade om att mjölka ur så mycket pengar som möjligt.  

                                                        
142 Idrottens Affärer 2015-06-13 
143 Expressen 2015-09-10 
144 Leksand IF ishockey AB och Leksand Fastighets AB lämnade in en ansökan om rekonstruktion där skulderna 

var 152 miljoner kronor. Idrottens Affärer 2012-12-12. Då det rör sig om AB betalades lönerna av 

skattebetalarna i en månad. SVT Sport 2012-12-17. Timrå IK tvingades till rekonstruktion då skulderna efter 

säsongen 2012/2013 var 80 miljoner kronor. Idrottens Affärer 2013-05-28. Frölunda Indians lånade 20 miljoner 

kronor av det kommunalägda bolaget Got Event 2011 för att undvika konkurs. SVT Sportnytt 2012-11-19. 

Expressen (TT) 2012-04-28. Hockey 2005:3, 6, 11, 2009:1, 2010:3, 2015:5. Årets ishockey 1957 s 280. TT 

2014-10-16 
145 Hockey 2000:6 
146 Ett arbete som ska hjälpa SIF att på lång sikt stärka varumärket (Tre Kronor) än starkare på marknaden, för 

SIF:s partners, och locka fler åskådare till landskamperna har varit att byta logotype för Riksserien inför 

säsongen 2014/2015. Detta sa Tomas Bjernudd dåvarande Marknads- och kommunikationschef på SIF. Hans 

efterträdare Anna Nordkvist sa inför säsongsstarten 2015/2016 att varumärket Tre Kronor har tre starka 

associationsvärden i form av Stolthet, Nära och Kraft. Hockey 2004:2, 8, 2015:7. SIF:s Verksamhetsberättelse 

2013/2014. http://www.swehockey.se 2014-09-17. Expressen podcast Nyström 2014-09-11 
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Ett sätt att göra Tre Kronor mer attraktivt skulle vara att förlägga turneringen utanför Stock-

holm.147 En linje som kan följas i SIF:s tryckalster är Tre Kronors betydelse, både profession-

ellt och kommersiellt. Ett exempel är i Årets ishockey (2000). Där möts läsaren av överskrif-

ten ”Behöver vi Tre Kronor”? Journalisten bakom artikeln Hans Andersson menar att Tre 

Kronor historiskt har varit svensk idrotts mest lättsålda varumärke, men att de tre kronorna i 

takt med pengarnas allt större betydelse i all idrott, inte minst inom ishockey, har devalverats. 

Frågan är tillspetsad, men ansågs befogad i den då rådande debatten kring SIF:s val att inte ha 

en fast förbundskapten under två år. Hans Andersson menar att om SIF har svårt att hålla rätt 

kurs inom sin egen organisation, hur ska då klubbarna göra det? Detta får ses som ytterligare 

tecken på en dualitet av det sportsliga och kommersiella.148 Tre Kronor som varumärke aktua-

liserades ytterligare när Robert Nilsson i NLA-klubben Zurich, tillika CHL:s omslagspojke 

inför återstarten hösten 2014 i SVT:s Sportspegeln, på bästa sändningstid säger att Tre Kro-

nor är ett avslutat kapitel, att han inte vill offra två veckor av sin sommarledighet på att spela 

VM med Tre Kronor.149  

 

I spåren av detta, inför VM i Tjeckien 2015 var f.d. Tre Kronor och SHL-spelaren Håkan 

Södergren kritisk till Tre Kronor som varumärke. I egenskap av expertkommentator på Viasat 

utvecklade han sitt resonemang. Han menade att Tre Kronor som varumärke kan få problem 

då rutinerade spelare i SHL och KHL tackar nej till att spela Tre Kronors träningsmatcher då 

de ”vet” att landslagsledningen hellre tar en ung NHL-spelare i den trupp som på vårkanten 

ska representera Tre Kronor i VM. Södergren påminner om Tre Kronors f.d. B-landslag Vi-

kingarna. Vikingarna var när det begav sig en plats för unga spelare att utvecklas inför A-

landslaget. Södergren tycker att Tre Kronor idag används som Vikingarna gjorde.150  

 

                                                        
147 Samtidigt är det svårt att tänka sig en landslagsturnering utan att det svenska ishockeyetablissemanget samlas 

och fysiskt finns på plats (i Stockholm), betydelsen av detta i samband med LG Hockey Games diskuteras i 

Hockey 2011. Hockey 2001:11, 2011:2 
148 Årets ishockey 2000 s 240-242.  Man kan undra varför Hans Andersson valde att skriva denna artikel, då han 

i egenskap av presschef för Tre Kronor under VM 1993 blev hemskickad för att ha varit berusad. Aftonbladet 

2006-08-08 
149 Dåvarande förbundskaptenen Pär Mårts säger i en telefonintervju till SVT Sportnytt att om Robert Nilsson 

känner att han måste offra något, då ska han inte vara med i Tre Kronor. Tre Kronors ledning väljer  att fokusera 

på de spelare som är tillgängliga och motiverade för landslagsspel. När man betraktar utifrån kan man 

konstatera att graden av engagemang att medverka i Tre Kronor skiljer sig åt mellan spelare och generationer. 

SVT Sportspegeln 2014-08-17. SVT Sportnytt 2014-08-18. F.d. Elitserietränaren Per Bäckman skriver på sin 

blogg inför World Cup of Hockey i Toronto man bör lägga ner landslagen och satsa på klubbishockeyn. 

http://backistankar.blogspot.se 2016-09-24 
150 Expressen 2015-04-17 
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Men detta var inte första gången som en välkänd f.d. ishockeyspelare vädrade sina åsikter om 

Tre Kronors varumärke. I Sveriges Radios program Sommar i P1, där Mats Sundin var som-

marvärd år 2000 sa han att han tyckte att det var viktigt att Tre Kronor får tillbaka sin som 

han uttryckte det, prestige, klass och kvalitét. Sundin menade att det ska vara få förunnat att 

få dra på sig Tre Kronors landslagströja och att hans grundinställning är att man som spelare, 

förutsatt att man är skadefri, tackar ja vid förfrågan.151  

 

Andra infallsvinklar på Tre Kronor som varumärke diskuterades under VM i Ryssland 2016. 

Dagen efter att Tre Kronor hade förlorat kvartsfinalen mot Kanada ifrågasatte mediaprofilen 

Niklas Wikegård i sin videoblogg hur starkt Tre Kronors varumärke är just idag? Frågan får 

anses befogad då Tre Kronor efter VM i Ryssland halkade ner på en femteplats på ishockeyns 

världsranking.152 En annan f.d. SHL- och Tre Kronor spelare, Sanny Lindström, som var 

kommentator på TV4 under VM i Ryssland skriver att han tycker att spelarna måste inse att 

de har en chans att bygga sitt personliga varumärke under VM. Det blir ytterligare en dimens-

ion när spelare uppmuntras att bygga sitt personliga varumärke, tillsammans med Tre Kro-

nors varumärke.153 Ytterligare en profil och som gav sig in i debatten om varumärken på 

klubbnivå var f.d. Elitserietränaren och förbundskaptenen Anders Parmström. Han menade 

att AIK, Djurgården och Hammarbys varumärken var oerhört starka. Att varumärket innefat-

tade både handbolls- och innebandylag vittnade om detta.154 En ledare som lyft svensk 

ishockeys varumärke (SIF/SHL) är SIF:s föregående förbundskapten Pär Mårts. Han menar 

att ett steg i utvecklingen av ett starkare varumärke för SIF kan vara att SIF:s logotype finns 

på SHL-klubbarnas tröjor. Detta är viktigt eftersom vi inom ”ishockey-familjen” är beroende 

av varandra, även om det är olika sponsorer som sponsrar SIF, SHL, CHL och HockeyAll-

svenskan.155 Ett exempel på att detta (kanske) håller på att luckras upp var när han gick ut på 

isen innan nedsläpp mellan SHL-lagen Djurgården och Skellefteå och personligen överläm-

nade Tre Kronors tröja till Marcus Sörensen.156 Gemensamt för Elitserieklubbarna under 

andra hälften av 1990-talet och början på 2000-talet, var den kommersiella betydelsen av ett 

starkt varumärke. Dåvarande ordförande Rickard Fagerlund hänvisade till Sport Business 

                                                        
151 Sveriges Radio Sommar i P1 2000-06-18. Mats Sundin 
152 http://www.wikegard.blogg.tv4.se 2016-05-20, http://www.ihhf.com 2016-05-23 
153 Expressen 2016-05-20 
154 Färjestad BK värderades till 200 miljoner kronor. Modo 75-100 miljoner. HV71 50-75 miljoner. Södertälje 

SK, Djurgårdens IF, Mif Redhawks, Frölunda Indians och Brynäs IF, 20-25 miljoner. Luleå HF, Timrå IK, 

Linköpings HC och Leksands IF. 0-10 miljoner. Hockey 2000:6, 2002:7, 10 
155 Expressen 2014-09-11 
156 Dagens Nyheter 2015-01-24 
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Groups som värderat elitserielagens varumärken, där Färjestad BK i början på 2000-talet ran-

kades högst.157  

 

CHL:s varumärke 

I spåren av återstarten av CHL säsongen 2014/2015 handlade debatten delvis om publicerade 

bilder på lättklädda kvinnor iförda CHL-tröjor, ett initiativ som kom från en av CHL:s spon-

sorer, maskinuthyrningsföretaget Cramo.158 Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är 

att CHL:s och SHL:s företrädare verkade bry sig mer om sina respektive varumärken än om 

ishockeyn är ”sexistisk, gubbsjuk och grabbig”.159 Debatten fördes istället i skymundan.160  

 

Under VM i Moskva 2016 fanns lättklädda kvinnor i läktartrapporna som underhöll åskådar-

na med cheerleading. En som inte tycker om det är damkronornas förbundskapten sedan 2013 

Leif Boork. Han tycker att det objektifierar kvinnan och bekräftar traditionella stereotyper när 

det gäller vissa mansdominerande idrotter, däribland ishockeyn.161 Det är som påpekades 

alltså inte första gången som ”lättklädda” tjejer är med i reklam för ishockeysporten. På SVT 

Sport kan man se den s.k. Smink-trailern. Det var en officiell trailer inför damernas U18-VM 

2014 i Budapest, där det Ungerska Ishockeyförbundet producerat en trailer med en lättklädd 

ung tjej som sminkar sig i spegeln och gör i ordning sig för vad som verkar vara en fest, istäl-

let förvandlas hon till en ishockeyspelare och laddar inför en match.162 Det att ishockeyn varit 

förknippad med lättklädda kvinnor är ingenting nytt. Många kanske minns när Peter Fors-

berg, vid tiden av många rankad som den bästa ishockeyspelaren i världen gjorde en reklam-

film för ESPN NHL Commercial. I reklamfilmen som hade som syfte att lyfta fram matchen 

                                                        
157 När Forbes listar idrottsvärldens varumärken delas de in i kriterierna företag, evenemang, idrottare och lag. 

Idrottens Affärer 2012-10-30. 
158 En ledare i SHL som var upprörd över bilderna var Frölunda Indians ordförande Mats Grauers. Han menade 

att klubben inte hade använt sitt varumärke på det sättet när klubben själv bestämmer eller har möjlighet att 

påverka. Ärendet hamnade hos CHL:s operative chef, svensken Szymon Szemberg som i samråd med sponsorn 

stoppade kampanjen. SVT Sport 2014-09-16 
159 CHL:s vd Martin Bauman, en schweizisk bankman med erfarenhet av att bygga upp banker och 

ishockeyligor i olika länder hellre pratar om CHL:s framtid än om de två timmar som bilderna låg på 

mikrobloggen twitter. Expressen 2014-09-29 
160 På SVT Hockeykvälls Hockeyblogg kunde man läsa artikeln ”Taskig kvinnosyn – negativt för hockeyn i 

stort”. Den är skriven av SVT:s Cecilia Edström och behandlar manliga ishockeyspelares kvinnosyn ur ett 

problematiskt perspektiv. SVT Hockeykväll/hockeybloggen 2014-09-14 
161 Boork är noga med säga att vi ska passa oss i frågor som rör saker som man gör annorlunda än i Sverige, så 

vi inte får för oss att det är Sverige som är centrum av världen. Expressen 2016-05-09 
162 Trailern var godkänd av Internationella Ishockeyförbundet. En som var kritisk till trailern var Erika Holst, 

utvecklingsansvarig på SIF för damishockey sedan 2010 Erika Holst, SVT sände 2008 dokumentären 

Hockeymodell, som handlade om den svenska modellen Linn Asplund som spelat ishockey sedan hon var tio år. 

Det kan vara värt att nämna att Tre Kronors spelare inför VM 1995 poserade i Aftonbladets VM-bilaga i endast 

”liten” handduk. SVT Sport 2014-03-25. SVT Hockeymodell (2008). Aftonbladets VM bilaga 1995 
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mellan antagonisterna Colorado Avalange och Detroit Red Wings är Forsberg i ett bad, om-

pysslad av två lättklädda kvinnor.163  

 

Det är uppenbart att ishockeyrörelsen sneglat mot NHL kring utvecklingen av varumärken. 

På enskilda spelare märks det t ex när spelares skador blir en del i den enskilda spelarens va-

rumärke. Det märktes i Börje Salmings Sommar i P1, som sändes sommaren 2014. Ett annat 

exempel ur ett föreningsperspektiv såg vi i det som Hockeys krönikör Kjell-Erik Wedin kal-

lade för ”Djurparken”. Brynäs IF Tigers, Färjestad BK Wolves, HV71 Blue Bulls, Luleå HF 

Bears, Mif Redhawks, Rögle BK Griffins och Västerås IK Black Eagles.164 Det är iögonfal-

lande att AIK och Modo inte använde sig av ”djurparksnamn”. Det var då, och är fortfarande 

tyst om hur ishockeyn tänkte i införandet av nya namn. Exempel på namnändringar förutom 

ovan nämnda var Djurgården IF Kings, Frölunda HC Indians, Leksand IF Stars och Söder-

tälje SK Lightnings. Talande för kommersialiseringen säsongen 2011/2012 var när Bofors 

Bobcats (f.d. Bofors IK) bytte namn till IFB Karlskoga. Ett namnbyte som skedde under på-

gående säsong. Ett annat exempel är Frölunda Indians som våren 2015 anmäldes till diskri-

mineringsombudsmannen (DO) för att klubbens logotype ansågs kränkande. I anmälan som 

Dagens Nyheter hänvisar till framkommer att logotypen anses ”kränkande mot alla indianer 

och använder en stereotyp bild”. Detta var också något som uppmärksammades i SVT:s De-

batt och Aktuellt.165 Det idrottsliga varumärket ur ett konsumentperspektiv består av gripbara 

fördelar, d.v.s. arenan, faciliteter, resultaten, olika webbsidor och kontakt med spelare. Men 

även ogripbara fördelar, d.v.s. mjuka värden som känslor för klubben i form av stolthet och 

upplevelsen av framgång (Fyrberg och Söderman, 2007).166  

                                                        
163 ESPN NHL Commercial (finns att tillgå på Allehanda.se)  
164 Hockey 1996:4 
165 Det var t ex Tigers i Brynäs, Jonstorp, Kristianstad och Huddinge. Det har varit Eagles i Timrå, Västerås, 

Oskarshamn, Grums och Österåker. Bulls har klubbar som HV71, Njurunda SK och Kumla anammat. Förutom 

Leksands IF har även IF Mölndal Hockey använt Stars. Namnbyten av arenor har även skett under säsongen, t 

ex Metallåtervinning Arena i Uppsala 2013 och återtagandet av Scaniarinken 2016. I Debatt fick Ohnyot 

Charles som låg bakom anmälningen ge sin syn på lämpligheten i att använda nordamerikanska urfolks 

logotyper på matchtröjor. Till detta kom bilden på Börje Salming i rollen som indianhövdingen Sitting Bull 

hösten 2014 och Mats Sundins inledning på sitt Sommar i P1 2010 med orden ” Folk har målat sig som indianer 

i ansiktet……”. Dagens Nyheter 2015-05-05. SVT Debatt 2015-05-14 och Aktuellt 2015-11-09. Sveriges Radio 

Sommar i P1 2010-07-11. Mats Sundin 
166 Idag finns det t ex fyra olika hemsidor om Hammarby Hockey, ett exempel på ett gripbart 

konsumentperspektiv som lever kvar efter ishockeysektionens konkurs 2008. Genom att betrakta idrott som ett 

erbjudande kan man stärka det över tiden. s.k. varumärkeskapital, som i sin tur leder till varumärkeslojalitet. Där 

idrottssupportrar är extremt lojala kunder, som ständigt återkommer och inte (gärna) byter lag. Anna Fyrberg 

och Sten Söderman (2007) Varumärkets betydelse inom idrotten s 17-18 
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Ur ett varumärkesperspektiv bör man ställa sig frågande varför en ishockeyförening ändrar 

till ett namn eller logotype som ingen efterfrågar?167 När SIF ersatte Björnligan med Tre Kro-

nors hockeyskola 2008 rådde det ingen tvekan om att det var ett medvetet led i varumärkes-

byggnad.168 Min uppfattning är att (elit)klubbarnas styrelser har haft en övertro på varumär-

ken inom ishockeyn, varumärken säljer sig inte per automatik. Det är som det framgår i RF:s 

rapport ”Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen – ett sponsorperspektiv”, näringslivet 

som värderar idrottens varumärke.169  

 

NHL:s 100-åriga professionella och kommersiella nav inom ishockeysporten 

Det är ofta som NHL kommer upp i diskussionerna i svensk ishockey, t ex kopplingen till 

sponsringen av ölbryggerier ur ett historiskt perspektiv eller klubbar (t ex Hammarby IF) som 

arrangerat intensivläger för ungdomar under skollov där ungdomar spelar matcher i NHL-

dressar.170 Ett annat exempel var inför säsongen 2014/2015 när dåvarande förbundskaptenen 

Pär Mårts utvecklade sitt resonemang kring unga spelares dröm att få spela i NHL. Han kon-

staterar att svensk ishockey kommer fortsätta tappa unga spelare till NHL (och KHL, inför 

säsongen 2014/2015 fanns enligt SVT Sport 25 svenskar i KHL). Mårts säger att det är 

många spelares dröm och det ska vi inte ta ifrån dem. Det vi däremot kan göra är att se till att 

unga spelare inte flyttar till NHL och KHL för tidigt, då de riskerar att bli en handelsvara, 

något som aktualiserades i NHL-draften 2014 då 28 svenskar draftades.171 Det kan konstateras 

att NHL sedan starten 1917 har krupit allt närmare Sverige med sin marknadsföring (och 

CBA-avtal). En milstolpe var när Mats Sundin, som förste europé valdes som nummer ett i 

draften 1989.172  

                                                        
167 Det finns flera exempel. Från Finland rapporterar svensktalande YLE-sporten om ”Från Kiekko-Espoo till 

Espo Blues”. Ishockeyklubben som i sin iver att nå ekonomiska och sportsliga framgångar ändrade sin logotype 

2003, 2005 och 2009. Men det räckte föga. Den 21 mars 2016 försatts Espo Blues moderbolag Jääkiekko Espoo 

i konkurs. http://www.svenska.yle.fi 2016-04-18 
168 Detsamma gäller SIF:s deltagande i pride-festivalen i Stockholm sommaren 2016, där generalsekreteraren 

Tommy Boustedt och Tre Kronors förbundskapten Rickard Grönborg intervjuades av Aftonbladet TV, och på 

presskonferensen inför World Cup där Tre Kronors spelare hade gula t-shirts med Tre Kronors logotype. Ytter-

ligare exempel kunde vi se när generalsekreteraren Tommy Boustedt gästar SVT:s Sportspegeln iklädd t-shirt 

med Tre Kronors logotype, och även namnbytet från Elitserien till SHL, hit får även Mif Redhawks räknas in. 

Redan 1996 hade Percy Nilsson i SVT:s program Skytte en tröja med Mif Redhawks-logotype, något klubben 

hållit sig kvar vid. SVT Skytte 1996-09-03. SVT Sportspegeln 2015-05-24. SVT Sportnytt 2015-08-11. Afton-

bladet TV 2016-07-31 
169 Riksidrottsförbundet (2009:3) ”Varumärkets betydelse för idrottsrörelsen – ett sponsorperspektiv”  
170 Hockey 2005:1, 2, 8, 9, 12 
171 Hockey 2014:6. SVT 2014-09-03. http://www.nhl.com 2014-06-29. Detta kan jämföras med KHL-draften 

2014 där fem svenska spelare draftades, 2015 var siffran 16 stycken. Aftonbladet 2015-05-24 
172 Total Hockey – The official encyklopedia of the National Hockey League s 169-170 



 

51 

En annan milstolpe var när Peter Forsberg som förste svensk (och europé) fick höja Stanley 

Cup-bucklan på svensk mark 1996. NHL har (indirekt) stort inflytande på svensk ishockey 

via media, t ex affärspressen och TV.173 Det råder ingen tvekan om att NHL, en nordameri-

kansk monopolistisk proffsliga med känsla av mystik, professionalism och kommersialism 

ständigt är närvarande i svensk ishockey. Nu senast med införandet av nedräkning från 20.00 

till o på matchuret. Ytterligare exempel var när SIF:s förre ordföranden Christer Englund 

framhävde att svensk ishockey har exporterat många spelare till NHL, säsongen 2015/2016 

var siffran enligt nuvarande ordförande i SIF Anders Larsson 87 stycken, något som också 

lyfts fram i SIF:s verksamhetsberättelse för säsongen 2015/2016. Ett annat är att Guldpucken, 

priset till Sveriges bästa ishockeyspelare som ges ut av tidningen Expressen, sedan 2015 även 

inkluderar spelare i NHL.174 En viktig professionell och kommersiell aspekt var när Ulf Ster-

ner blev den första svensken att spela professionell ishockey i NHL 1964 (även utländska 

spelare spelade i Sverige). Det ökade NHL-klubbarnas intresse för att värva svenska spelare. 

För att skydda sig mot NHL-klubbarna som hade infört sitt draftsystem 1962, och utökat li-

gan med sex lag 1967, började svenska klubbar att kontraktera spelare och införde speciella 

övergångsregler för spelare som lämnade landet för att bli proffs (Fahlström 2001).175 Lik-

nande utveckling såg vi inför säsongen 2008/2009 när ryska KHL startade. Parallellt med 

Elitserien började Svensk ishockey inspireras ytterligare av den professionella och kommer-

siella utvecklingen i Nordamerikansk proffsishockey. NHL-spelarnas fackförening NHLPA 

vidtog åtgärder 1975 för att begränsa importen av spelare utanför Nordamerika, och att 

NHL:s lönelistor (spelarlönerna i NHL hade under den senaste tioårsperioden ökat med 533 

procent) och den ökande skaran av ”hockeymiljonärer” lyftes fram i den svenska pressen. 

                                                        
173 Idag finns NHL även som e-sport, där matcher avgörs i datorspel, med tillrättalagd musik, tröjnummer och 

där den digitala supporten via webbsidor kan köpa souvenirer. Vi kan även följa svenskar som valts in i NHL:s 

Hockey Hall of Fame and Museum i Toronto. I affärstidningen Forbes kunde man läsa (under pågående 

lockout) om NHL-klubben Toronto Maple Leafs som värderades till över en miljard dollar, och att de 30 NHL-

lagen vid tidpunkten var värda i genomsnitt 282 miljoner dollar. Nr 2 var New York Rangers (750 miljoner), 

Montreal Canadiens (575 miljoner), Chicago Black Hawks (350 miljoner), Boston Bruins (348 miljoner) TT 

2012-11-28. I Dagens industri har man kunnat läsa om de svenska affärsmännen Owe Andersson, Anders John-

son, och Per-Erik Holmström med Shih Yahata Larsson som sportsligt ansvarig och idéskapare av Nordic 

Vikings, för spel i den asiatiska ligan 2005/2006. SVT sände Vägen till NHL Winter Classic i februari 2012. 

Våren 2012 följde NHL i samarbete med TV-bolaget NBC en spelare under 36 timmar i programmet NHL36, 

där Nicklas Lidström var en av spelarna. http://www.svt.se 2012-01-17. Klubbar i NHL (t ex Minnesota Wild, 

Becoming Wild) och i Sverige (Björklöven, Löven the movie) har spelat in dokumentärserier. I början på 2014 

marknadsfördes NHL med sex utomhusmatcher, och med tv-programmet NHL Reveleades: A Season Like No 

Other. Enskilda spelare har startat stiftelser för olika ändamål, t ex startade Peter Forsberg och Markus Näslund 

Icebreakers 2002. Hockey 2011:5 
174 Ett annat exempel är att SIF med jämna mellanrum driver frågan om en högre ekonomisk ersättning för de 

spelare som lämnar Sverige för spel i NHL. Ett annat ämne som lyfts upp, främst från journalister är att NHL 

har ett lönetak, respektive lönegolv, samt att lönerna i NHL till skillnad från SHL är offentliga. Hockey 2014:5, 

2016:5. SIF:s Verksamhetsberättelse 2015/2016. Expressen 2015-06-03. Aftonbladet 2016-08-23 
175 Hockey 2006:7. Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-76 
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Detta ska ses mot bakgrund av att Ulf Nilsson och Anders Hedberg blev världens högst be-

talda ishockeyspelare, när de lämnade WHA-laget Winnipeg Jets för spel i NHL och New 

York Rangers 1978, sex år efter ”Summit Series” mellan Kanada och Sovjetunionen.176  

 

Utmärkande för svensk ishockeys ”smygande professionalism och kommersialism” under 

1980-talet var diskussionen kring löner.177 Ett exempel på förändringar var maktförskjutning-

en (t ex NHLPA:s elva dagar långa strejk i april 1992, hösten 1994, lockoutsäsongen 

2004/2005, och konflikten mellan NHL och NHLPA under perioden 2012-09-15 och 2013-

01-12) inom ishockeyvärlden. Andra exempel var att regionmatcherna hade spelat ut sin roll 

1997, Elitserien utökades till 50 grundspelsomgångar och Ryssland startade KHL säsongen 

2008/2009.178  Ingen av nämnda områden kan sägas vara viktigare än något annat, men det 

påvisar att ishockeysporten i allra högsta grad är dynamisk och lever efter professionella och 

kommersiella förtecken. Med tanke på att elitklubbars satsning mot dåvarande Elitserien re-

sulterade i att vissa klubbar tvingades genomföra ackordsuppgörelse och försattes i konkurs 

kan det tyckas vara anmärkningsvärt att Årets ishockey inte längre hade ekonomiska resultat i 

slutet av årsboken, istället var det statistik. Det var dessutom ingen ordförande som hade or-

det i Årets ishockey i början på 2000-talet. Helt klart är att det hade skett en förändring i Årets 

ishockey där NHL tog upp 50 sidor och där Hockey (i konkurrensen med nya tidningar) i sin 

marknadsföring lyfte fram sig själva som ”Sveriges fräckaste hockeytidning”. Det kan vara 

värt att poängtera att det (fortfarande) var artiklar som diskuterade i termer av att NHL skulle 

etablera sig i Europa. Dessa ständigt pågående diskussioner om att NHL skulle ha för avsikt 

                                                        
176 I sin strävan att konkurrera med NHL köpte WHA-klubben Winnipeg Jets den tidens största stjärna Bobby 

Hull från NHL (med hjälp av de andra klubbarna som var medvetna om stjärnans dragningskraft för WHA). I 

boken Money Players berättas om Winnipeg-baserade spelaragenten Donald Baizley som när han gjorde 

kontraktet, förutom en varsin lön på $225 000 även inkluderade en sign-on bonus på $750 000, vilket var ett 

mycket högt belopp på den tidens mått mätt. Ett inslag om Hedberg och Nilsson visades i SVT:s Sportspegeln 

1978 och har även visats på SVT:s Stoptid. Att Hedberg och Nilsson var viktiga för affärsmodellen NHL vittnar 

ishockeyfotografen Bruce Bennets senaste bok om där dessa herrar gestaltas på bild. Hockey 1975:5, 1977:7, 

1978:6. 1979:2. Årets ishockey 1978 s 127. http://www.svt.se/sport/ishockey ”Världens högst betalda 

ishockeyspelare”. Bruce Dowbiggin (2006) Money Players s 189-190. Bruce Bennett (2015) Hockey´s Greatest 

Photos s 181 
177 t ex att svenska tränare jämförde sig med coacher i NHL. Svenska tränare ansåg att lönerna hade halkat efter i 

ett internationellt perspektiv. En jämförelse gjordes med Toronto Maple Leafs coach (vid tidpunkten sämst 

betald i NHL) där f.d. förbundskaptenen Hans Lindberg förde svenska elittränares missnöjesyttringar. Denna 

jämförelse kan uppfattas som anmärkningsvärd. Däremot inspirerades klubbar i sin kommersialisering, t ex var 

Scaniarinken (första arenasponsrade namnet) i Södertälje först med en ”Kanada-läktare” för 28 personer med 

fåtölj och tillgång till video-repriser. Idag har kommunen återtagit arenan och det nygamla namnet Scaniarinken 

har ersatt Axa Sports Center, som hann med att införa en bar på ena långsidan och reducerat antalet sittplatser. 

Hockey 1981:9. Årets ishockey 1984 s 19-20. Att Toronto Maple Leafs nämns som referens i lönesättningen är 

intressant, i november 2014 meddelade affärstidningen Forbes att klubben, för nionde året i rad är NHL:s mest 

lönsamma klubb. Forbes 2014-11-14 
178 Hockey 1995:11, 2000:4. Årets ishockey 1997 s 128, 130 
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att etablera sig i Europa går som en röd tråd genom materialet. När Hockey 2010 ställer frå-

gan till Aftonbladet vilket förslag till Europaliga de förespråkar, finns det enligt tidningen 

bara en möjlighet för en Europaliga och det är att NHL startar en europeisk division med sex 

lag.179 En som lyfter fram detta i egenskap av krönikör i årsboken Årets Ishockey var (Expres-

senjournalisten) Lars-Martin Ericsson. Han hävdade 1993 att den förre NHL-presidenten 

John Ziegler mellan åren 1977-1992, tillsammans med NHLPA:s dåvarande ordförande Alan 

Eagleson hade långt framskridna planer på en proffsliga i Europa. Det finns säkert bedömare 

som ifrågasätter sanningshalten i detta påstående.180  

 

En omdebatterad konsekvens av lockouterna i NHL, hösten 1994, lockoutsäsongen 

2004/2005 och lockouten som ställde in delar av säsongen 2012/2013 hade lett till en kapp-

löpning på både nationell- och internationell nivå, där diskussioner kring stängda ligor återi-

gen diskuterades. NHL hade lockoutat spelarna efter att förhandlingarna mellan NHL och 

spelarnas fackförening NHLPA hade strandat. En diskussion i Hockey var hur svenska klub-

bars ekonomi skulle klara ”lockout-festen 2004/2005”? Frågan ansågs relevant då Finland 

hade fler NHL-spelare i Sverige än i sin egen SM-liiga, och att Djurgårdens IF tvingades att 

sälja träningshallen vid Mälarhöjdens IP till kommunen för 12 miljoner kronor.181 På nationell 

nivå kan nämnas turerna kring lockouten mellan NHL och NHLPA hösten 1994, som innebar 

att varje elitserieförening röstade och beslutade om att varje klubb skulle få ha en NHL-

spelare i laget vann det ekonomiska och PR-mässiga argumentet före det sportsliga (Fahl-

ström 2001).182 Parallellt med NHL-lockouten pågick alltså diskussioner om en stängd Elitse-

rie, eller åtminstone ett ”trögare” system. En som i en debattartikel i tidskriften Idrott och 

Kunskap två år efter lockoutsäsongen 2004/2005 förespråkade att stänga Elitserien var Ulf  

Nilsson. Ett kännetecken på att det inom ishockeyn rådde (viss) osäkerhet var när SIF (återi-

gen) ville få till ett avtal innehållande lönetak i Elitserien och HockeyAllsvenskan, och att 

spelarlönerna skulle bli offentliga. Allsvenska hockeyföreningen (AHF) menade att svensk 

ishockey måste stoppa utvecklingen mot en seriemässig hybrid av NHL. Den som kommer 

sist i en serie ska flyttas ned och den som kommer först i en serie ska flyttas upp. Det är en-

ligt AHF en grundbult i svensk idrottstradition. Det sistnämnda lyfts även fram i SIF:s verk-

                                                        
179 Hockey 2010:7, Årets ishockey 1993 s 16-17, 2000, 2001, 2002, 2005, 2010 
180 Möjligen blir ifrågasättandet ännu större när man läser boken Power Plays, skriven av Gil Stein före detta 

president och CEO för NHL. I boken framkommer att han deltagit i samtliga NHL board of governors meeting 

under 21 år och han nämner ingenting i boken om att NHL hade planer på att etablera sig i Europa. Gil Stein 

(1997) Power Plays An Inside Look at the Big Business of the National Hockey League 
181 Hockey 2005:1, 2 
182 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher 51 
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samhetsberättelse för säsongen 2012/2013. Jag slås av att det aldrig är tal om att offentliggöra 

sportchefernas eller huvudcoachernas löner. De enda som pratade om lägstalöner i debatten 

var SICO.183 Ytterligare en som förespråkade att stänga Elitserien var dåvarande förbunds-

kaptenen Hardy Nilsson. I en intervju med Aftonbladet 2003 säger han att det är för många 

utlänningar (på toppositioner) i svensk ishockey. SIF hade (och är än idag) varit tydliga med 

att Elitserien inte skulle vara stängd. SIF menade att klubbar ska ha möjlighet att avancera, 

även om möjligheterna krympt då det enligt SIF är pengarna som styr. SIF och ishockeyrörel-

sen gör det enkelt för sig när de säger att det är pengarna som styr då det alltid är människor 

som styr, d.v.s. den som har pengarna styr.184 SIF:s dåvarande ordförande Christer Englund 

var 2009 kritisk till dem som ville stänga Elitserien och införa ett monopolsystem när sam-

hället i övrigt var avreglerat. En annan som inte gillar stängda ligor och liknar det vid plane-

konomi är HockeyAllsvenskans VD Stephan Guiance, detta säger han i oktober 2015. Redan 

1982 pekade SIF på att Elitserien är beroende av nedflyttningsriskens spänningsmoment, den 

ansågs ge nerv och en sportslig chans för klubbar underifrån att inom en överskådlig tid 

kunna avancera till Elitserien. En isolerad elitverksamhet ansågs inte vara gångbar i Sverige, 

då klubbarna i huvudsak baseras på statliga och kommunala bidrag genom subventioner och 

anläggningar.185  

 

Rädslan för förändring inom ishockeyn är kännbar. Parallellt med diskussionen kring stängda 

ligor och löner menade f.d. Elitserietränaren Niklas Wikegård i en intervju i Hockey att spe-

larnas löner borde offentliggöras (han har även föreslagit att ta bort spelarnas namn på ryggen 

och skriva månadslönen istället). På så sätt skulle underpresterande spelare och sportchefer 

stå till svars. En annan som menade att lönerna i dåvarande Elitserien borde vara offentliga 

var krönikören, f.d. förbundskaptenen och Elitserietränaren Hans Lindberg.186 Från förbunds-

håll kunde man, mitt under rådande finanskris 2009 höra dåvarande ordförande Christer 

Englund lyfta frågan kring lönetak, han menade att det var hög tid att åter ta upp frågan om 

att införa ett lönetak i Elitserien och HockeyAllsvenskan. Anledningen var för att säkerställa 

en rimlig kostnadsutveckling som klubbarna mäktade med.187  

                                                        
183 Hockey 2006:4. 2009:11, 2011:6. Idrott och Kunskap 2007:4 
184 T ex nuvarande Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik Sylvegård, f.d. krönikören i Hockey Hans 

Andersson, f.d. Elitserietränaren Per Bäckman, f.d. Tre Kronor-målvakten Peter Lindmark, f.d. NHL, KHL- och 

Tre Kronor spelaren Mattias Weinhandl och ishockeyjournalisten Tomas Ros för att nämna några. Hockey 

2000:7, 2002:7. Årets ishockey 1996 s 4-9, 1998 s 165-165. Expressen TV:s Hockeyallsvensk special 2013-11-

06. Expressen 2013-01-02, 2008-09-02. Aftonbladet 2003-11-23, 2015-03-07 
185 Hockey 1982:7, 2009:2. Årets ishockey 1996. Aftonbladet TV 2015-10-15 
186 Hockey 2004:4, 2007:12, 2010:4 
187 Hockey 2009:2, 2011:6 
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Diskussionen kring ett lönetaks vara eller icke vara inom svensk ishockey återkommer med 

jämna mellanrum. Det finns företrädare som menar att SHL borde ta efter mer av NHL. Lars 

Glennert vidareutvecklade detta i Expressen i februari 2015. Han menade att det är ett önske-

scenario att SHL borde ta efter världens bästa ishockeyliga NHL på ett antal punkter, t ex 

genom att införa ett lönetak och att klubbar får högre krav på ekonomisk stabilitet. Glennerts 

ståndpunkt då som nu var att om det går att ha lönetak i NHL, i USA och Kanada, där det 

mesta är fritt, då måste det även kunna gå att införa det i Sverige.188 Hockey hänvisade till en 

artikel i tidskriften Idrottens Affärer där man menade att ishockeyn själva ägde problemet och 

även lösningen på skenande lönekostnader. Genom att utbilda fler och bättre spelare kommer 

klubbarna att ha ett överskott på spelare. Tillgången till bra spelare skulle alltså reducera 

klubbarnas skenande löner.189 Vid denna tidpunkt ansåg även Idrottens Affärer att en sund 

politik borde vara att stärka pojkishockeyn genom renodlade ungdomsföreningar. Detta fram-

fördes av krönikören Jan Larsson under avsnittet Ekonomi i Årets ishockey. Återigen kan man 

konstatera att ishockeysporten främst förväntas handla om herr-ishockey, inte ungdoms- eller 

tjej/damishockey. Det är idag ett annat fokus på kön, genus- och manlighetsperspektiv inom 

idrotten, inklusive ishockeysporten.190 

 

Ishockeysportens sammanflätning 

Att svenska och utländska ishockeyklubbar är sammanflätade har nämnts tidigare. Det är 

därför inte kontroversiellt att påstå att Svensk ishockey åter började snegla på affärsmodellen 

NHL. Ett exempel på det var när Färjestad BK:s starke man Kjell Glennert under 1970-talet 

ville (även om dåtida regler satte stopp) genomföra ett farmarlagsavtal med Forshaga IF.191 

Det är tydligt att NHL indirekt fortsatte att påverka svensk ishockey. Ett exempel på att SHL 

anammat kommersiella idéer från NHL var när Modo Hockey inspirerats av NHL-klubben 

Tampa Bay Lightning i införandet (som första SHL-klubb) av matchtröja med inbyggt chip, 

som ersättare för det traditionella säsongskortet. Detta meddelade Modo Hockeys vd Char-

                                                        
188 Andra profiler som förespråkat lönetak och att stänga landets högsta liga är Malmö Red Hawks Percy Nilsson 

och Frölunda Indians Hans Andersson, detta påminner Percy Nilsson läsarna om i en intervju inför SHL-

återkomsten 2015/2016. Expressen 2015-02-07, 2015-09-13 
189 Idrottens Affärer ifrågasatte även ishockeyklubbarnas moral när klubbarna inte anser sig ha samma 

skyldigheter som ett företag när det gäller skatter, personal och leverantörer. Vidare hänvisas till en annan 

artikel i samma tidskrift som sammanställt en prislista på ishockeyspelare. Det leder enligt Hockey till en 

konstig spiral när media citerar dessa värderingar. Idrottens Affärer tog upp exemplet Rögle BK, som planerat 

att låna pengar till en elitseriesatsning. Sportsligt gick det hem, men det var inte ekonomiskt försvarbart när 

underskottet säsongen 1991/1992 var 5 miljoner kronor. Hockey 1991:10  
190 Årets ishockey 1993 s 13 
191 Noterbart är att säsongen 1992/1993 var första säsongen som alla Elitserieklubbar hade farmarklubbar. 

Hockey 1979:9, 1991:11 
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lotte Gustavsson inför säsongsstarten 2014/2015.192 Men även finska klubbägare har visat 

ekonomiskt intresse för svenska ishockeyklubbar. Den mest kända finska klubbägaren är 

Harri Harkimo, (majoritets)ägare av Hartwall Arena och Jokerit, som from säsongen 

2014/2015 spelar i den ryska ligan KHL.193 Harkimo säger till ishockeyjournalisten Kaj Kun-

nas på svensktalande YLE-sporten i Finland att: ”Elitidrotten behöver sådana som jag”.194 Det 

går att ana att svenska klubbar sneglat mot KHL, t ex ansökte AIK om att få spela i KHL, 

men att AIK fick nej av SIF på sin ansökan om att få spela i KHL 2008 var väntat. Stånd-

punkten från SIF:s sida har varit att ha en stark högsta liga i form av SHL och en utveckling 

av CHL. Detta sa SIF:s dåvarande ordförande Christer Englund och fick medhåll av SHL:s 

vd Jörgen Lindgren, något som förtydligades i januari 2016 av SIF:s tävlingschef Mikael 

Lundström. Han säger att SIF:s styrelse inte är intresserat av ett svenskt deltagande i KHL 

och att förbudet gäller samtliga klubbar i samtliga divisioner.195 Att Finland, och inte Sverige 

har ett lag i KHL känns ”naturligt”. Finland och Ryssland har en historia som knyter dem 

samman (ekonomiskt).196 Ishockeyns globala sammanflätning gjorde sig till känna redan inför 

säsongstarten 2001/2002. Dåvarande förbundsordförande Rickard Fagerlund lyfte fram 

Hammarby IF Hockey som hade amerikanskt delägande i form av Philip Anschutz, grundare 

av Anschutz Entertainment Group (AEG), där bland annat NHL-laget Los Angeles Kings och 

Djurgården IF Hockey (12 procent) ingår, och AIK som vid tidpunkten hade finskt delägande 

i form av Harri Harkimo.197  

I takt med ishockeyns popularisering i slutet av 1980-talets högkonjunktur riktades stark kri-

tik från Hockeys krönikör Kjell-Erik Wedin mot spelare som inte respekterade avtal och 

gjorde uppgörelser under pågående säsong. Wedin var även kritisk till dåvarande assisterande 

förbundskaptenen Curt Lindström som lämnade sitt uppdrag och flyttade till Schweiz. De 

enda som enligt Wedin respekterar avtal i svensk ishockey är NHL.198  

                                                        
192 Exemplet med Modos införande av matchtröja med inbyggt datachip ligger i linje med vad dåvarande 

förbundskaptenen Pär Mårts lyfte fram som en del av det han tycker är bra med NHL, att supportrar i NHL 

gärna, till skillnad från dåvarande Elitserien, klär sig i sitt favoritlags matchtröja. Ett annat exempel är flexibla 

säsongskort, t ex att två personer kan gå varannan match eller fyra personer var fjärde match, något som t ex 

Färjestad BK kommer använda säsongen 2016/2017. Hockey 2011:3. http://www.shl.se 2014-08-18. Idrottens 

Affärer 2016-04-28 
193 En säsong som enligt den svensktalande YLE-sporten i Finland slutade bra sportsligt, mindre bra 

ekonomiskt, AB Jokerit Hockey Club Oy redovisade en förlust för säsongen 2014/2015 på €13,4 miljoner. 

http://www.svenska.yle.fi 2016-04-18 
194 Mikael Lindfelt och Kaj Kunnas (2004) Time-Out, idrott som liv och sanning s 135 
195 http://www.svt.se/sport 2014-09-06 (TT). SVT Sport 2016-01-31 
196 Det såg vi hösten 2014 där det rapporterades om nybyggnationen av kärnkraftverket i Pyhäjoki, 12 mil öster 

om Skellefteå, som har en saminvestering i form av ryska och finska affärsintressen. SVT Aktuellt 2014-09-18 
197 Redan på 1970-talet hade finländaren Mikko J. Westerberg införskaffat en ”leksak” i Tappara. Hockey 

1972:13, 14, 2001:8. Årets ishockey 2001 s 8 
198 Hockey 1988:5, 6, 7  
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Detta är intressant då det är NHL som utgör normen och är ”formatet” inom den profession-

ella och kommersiella ishockeyn.199 NHL utgör även den juridiska normen inom ishockeys-

porten, t ex när NHL-laget Dallas Stars, som varumärkesskyddat ”Stars” via sina advokater 

tillrättavisade Leksand Stars om detta, något som tvingade klubben att återgå till Leksands 

IF.200 Att både spelare och klubbar ser om sitt eget hus blev vi varse när f.d. SHL- och Tre 

Kronor spelaren Sanny Lindström i en krönika i Expressen menar att det är i månadsskiftet 

januari/februari som spelarna i SHL gör klart med kontrakt för nästkommande säsong, ett 

påstående som fick stå oemotsagt.201  

 

Med detta sagt är det lätt att anta att juridik är a och o, och är starkt sammanflätad inom den 

professionella och kommersiella ishockeyn, där marknadskrafterna i NHL (som står utanför 

IHHF) försöker maximera vinsten och sina intressen.202 Juridiken märks även i språket, i Nor-

damerika är det skall och i Sverige (även EU, t ex i Vitbok om idrott) är det bör, vilket har sin 

förklaring i att det sistnämnda är ett politiskt styrdokument och inte en lagtext.203  

 

Just att ishockeyrörelsen ska verka för att gällande avtal ska gälla och att det måste finnas 

synnerliga skäl till varför ett avtal ska avbrytas lyfts fram i SIF:s verksamhetsberättelse 

2012/2013, även om ishockeyn i Sverige mer och mer går mot en ”amerikanisering”.204 Att 

svensk ishockey har närmat sig NHL blev än mer påtagligt i november 2014 då Modos Gene-

ral Manager Per Svartvadet presenterade nyförvärvet Donald Brashear, då Modo ansåg att 

domarnivån var för låg i SHL. ”Gladiatorn” hade handplockats av assisterande General Ma-

nagern i Modo, Peter Forsberg, som haft Brashear som ”beskyddare” under hans tid i NHL-

laget Philadelphia Flyers. Det får ses som banbrytande när en SHL-klubb väljer att värva en 

enforcer med mångårig erfarenhet från NHL.205  

                                                        
199 I NHL köpte Los Angeles Kings ägare Bruce McNeil Wayne Gretzky från Edmonton Oilers ägare Peter 

Pocklington i augusti 1988 (”den förbjudna traden”). McNeil (som var NHL:s Chairman of the board of gover-

nors dömdes senare till 70 månaders fängelse för bedrägeri mot sex olika banker. TV10 King´s ransom 2012-

11-30  
200 Expressen 2008-09-01 
201 Expressen 2014-02-08 
202 Detta blev tydligt när NHL:s kommisionär Gary Bettman bekräftade att World Cup kommer att spelas 17 

september – 1 oktober 2016 i Toronto. Turneringen kommer ha ett Team Europe, med spelare från Slovakien, 

Tyskland, Schweiz, Danmark, Lettland, Slovenien m fl. Samt ett nordamerikanskt lag, team North America 

Youngsters (som är max 23 år). Dessa lag ska utmana de sex ”stora” nationerna. Expressen 2015-01-24 
203 Jyri Backman (2012) I skuggan av NHL s 25 
204 Stark (2010)diskuterar kring amerikanisering som en följd av ett perifiriförhållande mellan USA och resten 

av (ishockey)världen. Där USA i egenskap av världens mäktigaste stat, både ekonomiskt och politiskt kan 

exportera sin (ishockey)kultur till övriga inom (ishockey)sporten. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 60 
205 SVT Sport 2015-06-29 
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Många minns säkert Mats Sundins Sommar i P1 som sändes i Sveriges Radio sommaren 

2010, där han förtydligade att alla NHL-lag har en enforcer, vars uppgift är att skydda lagets 

bästa spelare.206 Ett annat exempel på att svensk ishockey är sammanflätad med NHL var när 

NHL förlade sin premiär i Stockholm 2008, och när f.d. Tre Kronor- och NHL-spelaren Peter 

Forsberg medverkade i tv-reklamen Let Europe watch hösten 2011, vars syfte var att NHL 

skulle spela dagtid för att passa in i Europas tv-tablå.207 Ytterligare exempel på sammanflät-

ningen är när SIF tvingas betala höga försäkringsbelopp för NHL-spelares medverkan i 

VM.208 Idag har även svenska klubbar utnyttjat möjligheten att marknadsföra sig via egna tv-

dokumentärer med hjälp av NHL:s varumärke.209 Även i HockeyAllsvenskan är det kommer-

siella krafter som styr, det såg vi 2013 när Leksands IF och Mora IK spelade ett allsvenskt 

daladerby i Globen, något som även skedde den 9 januari 2016. I Idrottens Affärer kunde 

man läsa att klubbarnas direktörer hade enats på affärsmässiga grunder.210  

 

På senare tid handlar även rapporteringen om f.d. svenska NHL-spelare som är avlönade av 

klubbar i både NHL och Sverige. Exempelvis kunde man i samband med NHL-draften i juni 

2015 läsa i Expressen att Niklas Sundström som är scout för NHL-klubben San José Sharks 

är nyinvald i Modo Hockeys styrelse.211 I Expressens intervju med Niklas Sundström säger 

han att Modo kan ha nytta av att han kommer se många matcher, samt att det kanske finns 

saker som San José Sharks gör inom sin organisation, som Modo kan ta efter. Det man som 

läsare kan reagera på, förutom att f.d. spelare sitter på flera stolar är att det mellan raderna 

framställs som att Modo har något att lära sig av NHL, vilket säkert är riktigt. Men det kan 

även tänka sig att NHL har saker att lära av (SHL)klubbar i Sverige, det lyser med sin från-

                                                        
206 Expressen 2014-11-25. TV10 2014-10-18, 2015-01-08. TT 2015-04-01. Sveriges Radio Sommar i P1 2010-

07-11. Mats Sundin 
207 Även SHL har valt att nonchalera att varje idrottare har ”den inre klockan”, att kroppen är uppvärmd på sen 

eftermiddag/kväll. När SHL väljer att spela klockan 15.00 (NHL 13.00) vittnar det om att det är kommersiella 

krafter som ligger bakom besluten. Liknande tendenser stod att finna inom SHL:s spelschema 2014/2015. 

Frölunda Indians spelade t ex tre matcher på fyra dagar. Inför säsongen 2015/2016 välkomnade Luleå HF:s 

sportchef Lars Bergström en eventuell ändring av matchstart i SHL från 19.00 till 18.30 på vardagarna. På så 

sätt hoppas klubbarna locka mer barn till matcherna. Expressen 2015-08-28 
208 I Expressen berättar t ex SIF:s dåvarande ordförande Christer Englund att 21-årige VM-debutanten Oliver 

Klefboms försäkring för VM i Tjeckien 2015 kostade SIF ca 900 000 kronor. Samma tidning påminner sina 

läsare i september 2015 när Klefbom, nu fyllda 22 år skrivit på ett sjuårskontrakt värt 241 miljoner kronor. Ex-

pressen 2015-04-30, 2015-09-20 
209 En klubb som utnyttjat det är Modo Hockey som 2009 släppte dokumentären Örnsköldsvik: Ishockeyns 

hjärta som visades på TV10, där klubben i samarbete med kommunen lyfte fram ortens betydelse för exporten 

av svenska NHL-spelare. TV10 Örnsköldsvik: Ishockeyns hjärta (Heart of Hockey) 2014-06-15 
210 Hockey 2008:6. SVT Den inre klockan 2010-12-23. Idrott och Kunskap 2008:3. Expressen 2014-10-26. Id-

rottens Affärer 2015-07-01 
211 Detsamma gäller New York Rangers dåvarande svenske scout Anders Hedberg (som fick lämna sitt uppdrag 

i september 2015). Men även f.d. NHL-spelaren Johan Hedberg som säsongen 2015/2016 var assisterande 

tränare och målvaktstränare i San José Sharks, samtidigt som han var invald i Leksands IF:s styrelse 
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varo genom hela materialet.212 Men det är inte bara i olika länder som ishockeyn utvecklas, 

även mellan olika generationer av ishockeyspelare. Ett exempel på det såg vi i augusti 2015 

när SIF skickade ut ett pressmeddelande om en ny veteranliga för landslag med start sä-

songen 2015/2016, World Legens Hockey League (WLHL). Det är ingenting konstigt med 

att Sverige har ett veteranlandslag i ishockey, möjligen blev en och annan läsare förundrad att 

man under samma rubrik kunde läsa ”Den icke kommersiella WLHL”, SIF ville alltså bedyra 

att det inte var en kommersiell variant av ishockeysporten.213 

 

KHL och politisering 

Politisering inom ishockeyn är intressant att belysa. När Sveriges statsminister Stefan Löfvén 

presenterade den nya regeringens statsråd i oktober 2014 utsågs Gabriel Wikström till ny 

sjukvårds-, hälso- och idrottsminister och till ny kultur- och demokratiminister utsågs Alice 

Bah Kunke. Intressant i sammanhanget är att samma dag som dessa presenterades medver-

kade statsministern Stefan Löfvén i SVT:s Aktuellt, kultur- och demokratiministern Alice 

Bah Kunke medverkade i SVT:s Kulturnyheterna. Däremot var ingen ny idrottsminister i 

SVT:s Sportnytt.214 Ishockeyn har av tradition en nära koppling till politik215 Stark (2016) 

diskuterar två olika typer av ”politisk” ishockey, den sovjetiska propagandaishockeyn mot 

den kanadensiska ishockeydiplomatin.216 Det ska dock påpekas att ishockey delvis är politik 

även i USA, ett exempel på det är att amerikanska Stanley-Cup mästare bjuds in till Vita Hu-

set av den sittande presidenten.217 Ishockeyn lever med internationella politiska påtryckning-

                                                        
212 Expressen 2015-07-15, 2015-09-02, Aftonbladet 2015-09-02. SVT Sport 2015-07-03 
213 http://www.swehockey.se 2015-08-14 
214 SVT Aktuellt, Kulturnyheterna och Sportnytt 2014-10-03 
215 t ex tilldelades Stockholm VM 1969 efter Sovjetunionens invasion av Prag 1968. Detta var under kalla kriget 

då ishockeyn fick en stor politisk inverkan på de inblandade länderna, men även ishockeysportens utveckling. 

Inom storpolitiken var det väst (USA) mot öst (f.d. Sovjetunionen), men i ishockeysammanhang fick Kanada ta 

rollen som ”fiende”, sett ur ryska glasögon. De mytomspunna Summit-Series matcherna 1972 hade patriotiska 

inslag, detsamma gällde matcherna 1979, det framgår i dokumentärerna CCCP hockey som gjorts av SVT och 

sändes första gången 2004 och amerikanska dokumentären Red Army som visades i SVT hösten 2015. SVT 

CCCP hockey (2015) och Red Army (2015)  
216 I Kanada hade man spelat ishockeymatcher i militärt syfte, genom att spela ishockeymatcher kunde man 

moraliskt och ekonomiskt bidra till landets soldater som var i strid under andra världskriget. Detta i en tid då 

den fransktalande provinsen Quebec ville frigöra sig från övriga Kanada, fungerade ishockeyn som en 

diplomatisk brygga mellan den fransktalande och den engelsktalande befolkningen. Resultatet blev det neutrala 

ishockeylandslaget Team Canada, det som blev en kamp mellan hockeyproffsen i Nordamerika och 

statsproffsen i f.d. Sovjetunionen. Ur ett svenskt perspektiv brukar man nämna AIK:s besök hos Tarasovs 

CCCP/CSKA 1953. Det är väl rimligt att tänka sig att en ledare som t ex Verner Persson grundlade sitt intresse 

för rysk ishockey i denna veva. Ishockeyn har sedan dag ett i f.d. Sovjetunionen varit ett politiskt projekt, och är 

i och med dagens KHL fortfarande en bricka i ett maktspel mellan väst och öst. Tobias Stark. Föreläsning 

Ishockeyn under kalla kriget i kursen Ishockey, kultur och samhälle HT15 
217 I dokumentären CCCP hockey visas nationens stolthet, det sovjetiska ishockeylandslaget som tvingades 

tillbringa 300 dagar om året på militärförläggningen Archangelskoje i utkanten av Moskva. SVT CCCP hockey 

2014-02-22 
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ar, inte mint KHL. Att Rysslands president Vladimir Putin är ishockeyintresserad och gärna 

spelar ishockey med sina livvakter framkommer i boken Fragile Empire som Dagens Indu-

stri hänvisar till, han fanns även med i prisceremonin i VM i Ryssland 2016 och på Lokomo-

tiv Jaroslavs minnesceremoni efter flygkraschen 2011. Putin fattar även direkta beslut som 

gagnar den ryska ishockeyn. Ett exempel på ett sådant beslut är att han i juli 2015 underteck-

nade en ny lag med avsikt att begränsa antalet utländska idrottare i Ryssland, kring detta 

skriver Expressen.218 Vi har kunnat se rapporter i SVT Sportnytt om att det politiska läget 

mellan Ryssland och Ukraina har gjort att många ryska affärsmän har fått frysta tillgångar 

och reseförbud. En av dessa är Arkadij Rotenberg som är delägare med bestämmanderätt av 

det finska KHL-laget Jokerit och även Hartwall Arena i Helsingfors.219  

 

Att politik och ishockey är sammanflätat är inget nytt. Under det kalla kriget hoppade spelare 

av från öst till väst. Kring detta diskuterar f.d. spelaren och General Managern i Modo/NHL-

spelaren Markus Näslund i Sveriges Radio Sommar i P1 2015.220 I och med starten av KHL 

2008 fick den internationella ishockeyn och dess politisering ett nytt kapitel. Kring detta dis-

kuterar Gunnar Svensson (agent för bland annat Henrik Zetterberg och Niklas Bäckström i 

NHL), krönikör på Idrottens Affärer. Han säger att KHL är initierad från regeringsnivå, med 

stöd av den ishockeyintresserade presidenten Vladimir Putin.221  

                                                        
218 Där Rysslands premiärminister Alexander Medvedev är ordförande och där KHL:s mästare är vinnare av 

Gagarin cup, döpt efter den ryske kosmonauten Jurij Gagarin som 12 april 1961 blev den första människan i 

rymden, och i och med det kunde Sovjetunionen stoltsera med ytterligare en etappseger i det då pågående kalla 

kriget, den första får räknas till rymdprogrammet Sputnik 1957. Dagens industri 2014-07-28. Expressen 2016-

04-23, TV4 2016-05-22  
219 SVT Sportnytt 2014-07-31 
220 Han lyfter där fram den ryska spelaren Alexander Mogilny i det ryska armélaget CSKA Moskva, som i 

samband med VM i Stockholm 1989 hoppade av till Nordamerika och NHL. Mogilny var inte vilken 

”dussinspelare” som helst utan ansågs vara nästa superstjärna i CCCP. I och med att Mogilny spelade för CSKA 

var han även soldat i den röda armén och ett avhopp i dåvarande Sovjetunionen kunde betraktas som en 

desertering där avrättning fanns med i straffskalan. Här synliggör Näslund en del av ishockeyn som jag kan 

tycka förvunnit i diskussionerna kring artiklar som rör ishockeyns professionalisering och kommersialisering. 

Detta var bara fyra år efter att dåvarande ryske presidenten Michail Gorbatjov infört perestrojka och glasnost. 

Sveriges Radio Sommar i P1 2015-08-02 Markus Näslund 
221 Ryssland som varit en stormakt inom ishockeyn sedan 1950-talet, främst i form av klubbarna CSKA Moskva, 

Dynamo Moskva och Spartak Moskva. Dagens största politiska (och ekonomiska) ishockeyklubb är 

arméklubben CKA Sankt Petersburg. Kopplingen till arméklubbar är alltså i allra högsta grad påfallande än 

idag. Spelarlönerna är höga i KHL. Ryska spelare som Radulov och Kovalchuk tjänar 10-12 miljoner USD per 

säsong. Snittlönen för importspelare (max fem per klubb) är 800 000 USD. Till det kommer bonusar (som ej 

ingår i lönetaket) och låga skatter (13 procent). Det som bör noteras är att KHL (som NHL) har ett lönetak, 

säsongen 2014/2015 var lönetaket 32 miljoner USD per klubb. Intressant i sammanhanget är att det skett en 

minskning av lönetaket. Säsongen 2013/2014 var lönetaket i KHL 40 miljoner USD per klubb. Maxsumman kan 

överskridas om ligans företrädare tycker att det gynnar intresset för KHL. Den största enskilt största sponsorn 

till KHL, främst CKA Sankt Petersburg, är det ryska gasföretaget Gazprom. Bedömare nämner siffran 1 miljard 

USD. Idrottens Affärer 2014-09-01. Att KHL, främst armélaget CKA Sankt Petersburg har en stor lönebudget 

blev vi varse när SVT:s Sportspegeln i säsongsinledningen av 2014/2015 rapporterade om att lönebudgeten i 
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Stark (2016) fastslår att ishockeyn i Ryssland har en enormt framskjuten position. Många 

menar att det är storpolitik som styr rysk ishockey. Det finns journalister och statskännare 

som anser att Rysslands president Vladimir Putin är en ”maffioso med diktatorfasoner”.222 I 

Hockey framgår att NHL är en politisk liga. Det menar Ulf Bodin, ishockeyjournalist, som 

syftar på den hierarkin som genomsyrar NHL när det gäller draftsystemet. F.d. förbundskapt-

enen Pär Mårts å sin sida framhåller en annan aspekt av det hela, nämligen den kulturella.223 

På ett övergripande plan kan man se den snabba övergången från 1980-talets relativt amatör-

mässiga ishockeysport till 1990- och 2000-talets ackordsuppgörelser och konkurser ur ett 

politiskt perspektiv. Internationella olympiska kommittén (IOK) hade enligt idrottssociologen 

Annika Eliasson under Juan Antonio Samaranch tid som ordförande (1980-2001) starkt bi-

dragit till kommersialiseringen inom OS. Under Samaranch ledarskap flyttades fokus från 

politik mot ekonomi, där IOK hade arbetat aktivt för en kommersialisering av OS. I spåren av 

detta är det rimligt att tänka sig att perioden mellan 1980-2001 som Samaranch var ordfö-

rande i IOK, även ledde ishockeyn i riktning mot en kommersialisering.224 Det såg vi när OS 

öppnades upp för NHL-proffs (1998) och där vinter- respektive sommar-OS spelades med 

intervaller (1994), men även Berlin-murens kollaps hösten 1989 och Sovjetunionens fall jul-

dagen 1991.225 När RF anordnade Idrottens dag den 1 juli 2015 på politikerveckan i Almeda-

len med fokus på mångfald anordnade SIF, med Mats Sundin som dragplåster seminariet 

”Svensk ishockey – Från knatteglädje till guldjubel” för att belysa sin verksamhet och 

ishockeyns förutsättningar i stort, det var första gången som SIF medverkade i politikerveck-

                                                                                                                                                                            
CKA Sankt Petersburg, med svenskarna Tony Mårtensson och Jimmie Eriksson säsongen 2014/2015 var 260 

miljoner kronor. SVT Sportspegeln 2014-10-05 
222 De menar att den högsta politiska ledningen kan kopplas till våld och utsugning av ryska ägodelar liknande 

den diskussion som förts kring fotbollens oligarker, där oligarker tillskansat sig rikedomar ”över en natt”. Den 

bakgrunden, plus att det finns exempel på att ryska ishockeyspelare enligt FBI har blivit föremål för utpressning. 

Detta är viktigt att beakta om/när en KHL-klubb etablerar sig i Sverige. Tobias Stark. Föreläsning NHL:s och 

KHL:s internationella maktexpansion i kursen Ishockey, kultur och samhälle HT15 
223 Hockey 2014:9. Han förklarar att lönetaket i NHL ändrar förutsättningarna för svenska klubbar, där ett 

problem i NHL, förutom att beslut tas på affärsmässiga grunder, är att det är fastlåst rent kulturellt för hur saker 

och ting ska vara. Expressen podcast Nyström 2014-09-11 
224 Annika Eliasson. http://www.idrottsforum.org 2014-05-16 
225 En som sedan flera år har en god insyn i IOK är Gunilla Lindberg, ledamot i IOK:s styrelse och 

generalsekreterare för SOK. I en intervju med Expressen förklarar hon sin syn på hur IOK fungerar i praktiken. 

På frågan om idrott och politik hör ihop svarar hon att det på sätt och vis hör ihop, men att idrotten inte ska vara 

politisk eller budbärare av politiska budskap. Lindberg säger att idrotten inte kan lösa frågor som folkvalda 

politiker misslyckas med att lösa. Man kan inte lägga ett ok på de aktivas axlar när de åker till en idrottstävling. 

IOK har ibland fått utstå hård kritik, t ex i form av mutor och för att vara en hemlig organisation. Lindberg vill 

förtydliga att IOK följer FN:s regler där varje ekonomisk redogörelse finns att tillgå på IOK:s hemsida, 

dessutom tv-sänds alla IOK-möten. Lindberg säger att det var efter OS i Los Angeles 1984 som man öppnade 

upp idrotten för kommersialism och det blev populärt att arrangera ett OS. Expressen 2015-07-04. Ledaren i 

Hockey hade varit kritisk till SOK som man ansåg vara en organisation som drabbats av maktfullkomlighet och 

en självpåtagen roll som idrottsspecialister. Hockey 2006:4 
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an i Visby.226 Efter SHL-säsongen 2015/20016 rapporterade SHL om en rekordsäsong i antal 

besökare på SHL-arenorna. Även om antalet besökare har ökat så hade publiksnittet minskat 

från 6024 till 5846 åskådare. En som 2007 hade en teori i Hockey om varför publiken sviker i 

Stockholm var Sonny Lundwall (då föreningsaktiv i Huddinge IK, idag ligachef för Hockey-

Allsvenskan). Han menade att det (delvis) beror på den mediala bevakningen, där det i 

Stockholm bara finns rikstidningar som bevakar idrott och de skriver mest om ”Peter Fors-

bergs onda fötter” och ”Zlatan Ibrahimovic nya barnvagn”, till skillnad mot landsorten där 

lokaltidningarna varje dag skriver om sitt ishockeylag.227 En annan f.d. spelare och ledare i 

Tre Kronor, Johan Garpenlöv menade i en krönika i Aftonbladet att lösningen på krisen i 

Stockholmsishockeyn kan lösas genom ett fristående lag, ”Stockholm Capitals” i KHL. Detta 

var ingen ny idé. Redan under NHL:s lockoutsäsong 2004-2005 menade Aftonbladets kröni-

kör Lars Anrell att det bara finns plats för ett elitishockeylag i Stockholm, och att det laget 

skulle ersätta AIK, Djurgården och Hammarby.228 När SIF:s förre ordförande Christer 

Englund två dagar senare fick frågan från SVT Sport huruvida SIF förhåller sig till eventuella 

svenska lag i ryska KHL förtydligar han att svenska klubbar i ryska KHL är en icke-fråga för 

SIF.229 Detta var också något nuvarande förbundsordförande för SIF Anders Larsson påminde 

företrädarna för ”project crowns” om via ett pressmeddelande 22 april 2016.230 Exempel på 

nervärderande och förlöjligande kommentarer kring ”project crowns” kom från SVT Sports 

Jonas Karlsson. På mikrobloggen twitter skrev han att det var mer strukturerade och genom-

arbetade muntliga framställningar på mellanstadiet, Expressen kallade ”project crowns” för 

Clowns och Aftonbladet skrev att det var ett skämt.231 Dagen efter skriver Aftonbladet att 

KHL (via den ryska statliga sajten rsport.nu) meddelar att enligt Internationella Ishockeyför-

bundets (IHHF) regler måste en klubb som vill spela i en utländsk liga först få tillstånd av det 

nationella förbundet i landet man verkar i, d.v.s. SIF och av det Ryska Ishockeyförbundet.232  

                                                        
226 Hockey 2015:5, 6, 7 
227 Hockey 2007:3. http://www.shl.se 2016-04-28 
228 Aftonbladet 2015-01-29, 2005-02-27 
229 SVT Sport 2015-02-01 
230 Ett pressmeddelande som kablades ut i samband med att ”project crowns” företrädare f.d. elitspelarna Anders 

Svensson och Leif R Carlsson samt Nils Andersson (f.d. föreningsverksam i Södertälje SK) kallade till 

presskonferens på Bosön 22 april 2016 gällande KHL-lag med bas i Sverige. En presskonferens som kunde 

följas på Aftonbladet TV, där företrädarna och dess projekt ”project crowns” fick svidande kritik i media. En av 

kritikerna var agenten Gunnar Svensson, på mikrobloggen twitter hånade han presskonferensen av ”project 

crowns”. Han skriver att ”sannolikheten att det ska bli ett KHL-lag i Sverige är lika osannolikt som att en 

mulåsna ska vinna Elitloppet på Solvalla”. Detta uttalande lyfter Sveriges Radios Sportradion fram på sin 

officiella hemsida. http://www.sverigesradio.se 2016-04-22 
231 http://www.swehockey.se 2016-04-22. http://twitter.com/SVTKarlsson 2016-04-22. Aftonbladet TV och 

Expressen 2016-04-22 
232 Under VM i Moskva 2016 säger Internationella Ishockeyförbundets (IHHF) ordförande Rene Fasel att KHL 

lyder under det Ryska Ishockeyförbundet och kan inte expandera utan godkännande från både det Ryska 
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Media  

För att intensifiera utvecklingen av ishockeyn startade SIF tillsammans med SVT distrikts-

turneringen TV-pucken 1959. I sin strävan att ytterligare popularisera ishockeysporten inför-

skaffades tak på Johanneshovs isstadion 1963, något som inbringade pengar till SIF i form av 

VM. Det var också under VM som TV fick sitt stora genombrott och blev en avgörande fak-

tor för ishockeyns fortsatta professionella och kommersiella utveckling (Fahlström 2001).233 

Ishockeysporten har alltså sedan länge levt i symbios med medierna. Det vittnar inte minst 

första årgången av Årets ishockey om där läsaren fick bilder och referat från matcher mellan 

Tre Kronor och den svenska pressen. Symbiosförhållandet mellan ishockeyn och media är 

ingenting nytt. I SVT:s Stoptid de luxe som sändes sommaren 2015 kunde man se ishockey-

spelare och sportjournalister dricka snaps under VM i Stockholm 1954.234  

 

Detta fortsatte under slutet av 1970-talet, något som Hockeys dåvarande krönikör Hans An-

dersson var kritisk till. Han tyckte att det var en snedvriden massmediesatsning i Sverige då 

tidningar och radio rapporterade mer om NHL än om Elitserien. Medias förhållande till 

ishockeysporten ser vi även i nutid då man i Hockey ägnade fyra sidor åt att rangordna de 

olika kommentatorerna som bevakar ishockeyn, och där man för läsaren benade ut vilka tv-

kanaler som sände vilka ligor, mästerskap och bevakar svenska världsstjärnor. Medievetaren 

Dahlén (2008) hävdar att det inte skulle finnas ett folkligt intresse och engagemang för idrot-

ten utanför de aktivas egna led om det inte vore för medierna.235 För ishockeyns del har media 

alltid spelat en stor roll, lite av medias älskling t ex förväntades dagspress och radio bli ett 

viktigt komplement till TV.236 SIF menade i början på 1970-talet att sportradions direktrap-

porter hotade ishockeyn. Ett inslag i radiosportens Sportpanorama handlade om ishockeyns 

kommersiella aktiviteter, där SIF fick redovisa sin syn på Tre Kronors Polar-emblem (där 

                                                                                                                                                                            
ishockeyförbundet och i detta fall SIF, vilket innebär att dörren tills vidare är stängd för en KHL-klubb i Sve-

rige. Aftonbladet 2016-04-23, 2016-05-07 
233 TV-pucken sågs av tre miljoner tittare. I Kanada har Hockey Night in Canada/ La Soirée du Hockey funnits i 

televisionen sedan 1952 (i radio sedan 1931). En medial utveckling liknande den i Kanada hade tagit sin början. 

Årets ishockey 1963 s 42, 1964 s 55. Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-76 
234 SVT Stoptid de luxe 2015-08-02 
235 En som utnyttjade media i egenskap av coach/tränare var Tommy Sandlin. Han skrev i en krönika i Hockey 

att han under sin första tid som Elitserietränare hade stor nytta av att prenumerera på lokaltidningar från de 

andra orterna i Elitserien. Förklaringen till det kan ha att göra med att Sandlin fick en prenumeration av Hockey 

News av sin pappa som liten. Tommy Sandlin (1996) Ett spel för livet s 20. Hockey 1978:9, 2006:12, 2007:4, 

2009:7. Årets ishockey 1957 s 75. Peter Dahlén (2008) Sport och medier s 22-23  
236 Radio och TV har samarbetat för att utveckla ishockeysporten, t ex Lennart Hyllands klassiska ”Den gliiider 

in i mååål!” från VM i Colorado Springs 1962 som i grunden är ett radioreferat, och som i efterhand har klippts 

ihop med rörliga bilder. Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 355. Hockey 1994:4 
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Sportpanorama anmäldes till Radionämnden för att ha varit partiskt).237 SIF ansåg att tidning-

arna var det solidariska reklammediet.238  

 

Idag pratar SIF om (sociala/konventionella/kommersiella) mediers påverkan och konsekven-

ser för ishockeyn, eftersom det (kan) återspeglas i andra medier.239 Detta märks i SIF:s verk-

samhetsberättelse för säsongen 2013/2014 och 2014/2015, där Tomas Bjernudd, marknads- 

och kommunikationschef på SIF framhäver att sociala medier blivit allt viktigare i kommuni-

kationen.240 En effekt av idrottens ökade popularitet under början på 1980-talet gjorde att rös-

ter inom idrotten ropade på en egen idrottslig tv-organisation. Mindre förvånande var att SIF 

då var tydliga med att SVT var den partner ishockeyn hade för avsikt att samarbeta med. 

Detta bör ses i bakgrund av att TV har blivit en förutsättning för elitishockeyns existens. 

Kopplingen SVT och ishockeyrörelsen gör sig påmind än idag, t ex i form av Hockeykväll 

som började sändas 1985 (sedan hösten 2015 på webben), direktsändning av junior-VM samt 

pånyttfödda Champions Hockey League (CHL), som SVT direktsände säsongerna 2014/2015 

och 2015/2016, inklusive lottningarna och sändningarna för säsongen 2016/2017.241 SVT:s 

projektledare för kanalens ishockeysändningar Marcus Törngren var kritiskt till att Djurgår-

dens IF valde att ställa upp i CHL:s gruppfinal 2014/2015 utan sju av sina ordinarie spelare. 

En match som Djurgårdens IF förlorade och därmed fick respass ur turneringen. Kritiken 

bestod i att SVT satsat med studio i Schweiz för att kunna bevaka CHL.242 Den f.d. förbunds-

kaptenen och Elitserietränaren Hans Lindberg uttryckte sin oro i en artikel i Hockey under 

1970-talet över begreppet kommersialisering, han såg hellre att ordet professionalisering an-

vändes.243  

                                                        
237 Hockey 1981:9 
238 En som diskuterar kring idrottens solidaritet är Ryberg (2005). Han skiljer på offentlig, som riktar sig mot 

regler och lagar och en privat, som kommer från hjärtat och visar sig i form av omsorg, respekt för känslor, 

kunna bejaka känslor och att känna ansvar. Lars Ryberg (2005) Att vara tränare – om empati och vardagsetik s 

54-55. Hockey 1971:8 
239 Ett problem då omklädningsrum enligt f.d. Elitserie-tränaren/Sportchefen Niklas Wikegård ska vara 

skyddade. Kent Lindahl (2011) Vinnare i långa loppet – Tränings- och tävlingslära i specialidrott s 180. 

Hockey 2010:10 
240 Hockey 2010:10. SIF:s Verksamhetsberättelse 2013/2014 
241 Dessutom kunde man i SVT:s Rapport ta del av att Ishockey-VM from 2018 (sex år framåt) har ”kommit 

hem” till SVT. Men även radion där ishockeyspelare med erfarenhet från NHL medverkar i Sveriges Radios 

Sommar i P1, och även ledare där Leif Boork medverkat 1983 och 1985. SVT Rapport 2015-07-07 
242 Hockey 1981:10. Aftonbladet 2014-10-07 
243 Hockey 1975:5. Professionalisering är något som sociologen Ekstrand (1995) har sökt bringa ordning kring. 

Han menar att professionaliseringen i bemärkelsen en mer professionellt skött ishockeyförening som orsak eller 

verkan är en fråga som kan hållas öppen. Klart är dock att pengarnas ökade betydelse är en faktor som lyfts fram 

när man vill peka på orsaken till att något omistligt har gått förlorat. Lars Ekstrand (1995) Brynäs IF och det 

efterindustriella Gävle s 392 
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En ny (envägs)kommunikation hade tagit sin början i Hockey. Där ishockeysporten från trä-

nar- och förbundskaptenshåll i krönikor och debattinlägg synliggjorde och problematiserade 

(professionaliseringen och kommersialiseringen inom) ishockeyn. Idag är (video)bloggar ett 

sätt för (f.d.) tränare att uttrycka sina åsikter. Detta ska ses mot bakgrund av att den svenska 

traditionen för en förbundskapten i ishockey enligt SIF är större än det som nordamerikaner 

brukar kalla head-coach, t ex är en förbundskapten talesperson i media.244 Men förbundskapt-

ener kan även lyfta fram frågor i den dagliga debatten.245 Till inte för allt för länge sedan 

kunde man i media höra att förbundskaptener och tränare avböjer att kommentera sina efter-

trädare. Som en följd av medialiseringen är det inte längre självklart.246 Det är inte bara en-

skilda ledare som får kritik, även SIF får kritik från tränar- och mediakåren. Som nämndes 

tidigare har medieprofilen Niklas Wikegård i sin videblogg lyft fram SHL som en ren affärs-

rörelse och att alla inblandade bör agera därefter, t ex att spelare bör klä sig i kostym vid 

match. Men det gäller inte bara SHL, utan även SIF. På sin videoblogg kritiserar han det me-

diala upplägget från SIF när de i augusti 2015 presenterade Rickard Grönborg som ny för-

bundskapten för Tre Kronor (efter VM i Ryssland 2016). SIF lät även meddela på presskon-

ferensen att ikonerna Mats Sundin, Niklas Lidström och Daniel Alfredsson ska fungera som 

rådgivare till förbundskaptenen Grönborg och hans stab under World Cup. Wikegård var kri-

tisk till att dessa tre ikoner inte var med fysiskt på presskonferensen.247  

 

                                                        
244 Det kan finnas flera förklaringar till detta, t ex hade Universitet- och Högskoleämbetet beslutat att ishockey 

var en av de idrotter som skulle beredas intagning till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) och 

dess idrottslärarutbildning. Hockey 1980:10. http://www.swehockey.se 
245 Ett exempel var när f.d. förbundskaptenen Pär Mårts i en intervju med Expressen lyfte frågan om 

moderklubbarnas situation när spelare skriver kontrakt med NHL-klubbar. Mårts menade att (moder)klubbar 

som utbildar spelare måste kompenseras bättre ekonomiskt. Detta är också något som Per Bäckman lyfter fram i 

sin blogg. Det är viktigt att införa övergångspengar (istället för utvecklingsbidraget) så att mindre klubbar har 

råd att anställa duktiga ungdomstränare. NHL måste göra rätt för sig, som det varit fram till dags dato har 

spelare som Peter Forsberg kostat lika mycket som vilken ”kreti och pleti” som helst. Här har fotbollen ett bättre 

system. Han menar att om elitklubbar har pengar att betala mediokra spelare 200 000 – 300 000 kronor i 

månaden, så bör det finnas pengar till att betala de mindre klubbarna som står för produktionen av 

ishockeyspelare. Detta bör prioriteras framför debatten om hur stora ishallar vi ska ha, minskad isyta, antal 

omgångar och som Bäckman uttrycker det ”annat trams”. Han går så långt som att säga att vissa matcher i SHL 

håller så pass låg sportslig nivå att matcherna skulle kunna spelas utomhus. http://backistankar.blogspot.se 

2015-02-05, 2015-01-24. Expressen podcast Nyström 2015-03-03. Expressen 2014-09-11 
246 En f.d. elitcoach som tycker till om svensk ishockey i sin blogg är Per Bäckman som varit coach i bland 

annat AIK, Frölunda Indians, Färjestad BK och Modo Hockey. Han har kritiserat Modos f.d. General Manager 

Markus Näslund för att införa för mycket NHL i Modo och för att han har haft för stor övertro på 

nordamerikaner. Ett annat inlägg handlade om Färjestad BK och deras val att utse Magnus Nygren som 

lagkapten säsongen 2015/2016. Bäckman menar att en lagkapten ska personifiera laget och inte vara bäst på 

mikrobloggen twitter. Dessutom skriver Bäckman att Nygren alltid kommer i tidsnöd och är för vek i 

närkampsspelet. Kommentarerna fortsatte under VM i Ryssland 2016, där Bäckman menade att Nygren inte ens 

kunde markera en lyktstolpe. http://backistankar.blogspot.se 2016-04-06, 2016-03-26, 2016-05-10 
247 http://wikegard.blogg.tv4.se 2014-10-16, 2015-08-25 
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En annan profil inom media som kritiserat SHL som liga och namnbytet av Elitserien till 

SHL är komikern Sven Melander. På Expressen TV kan man se hans sarkastiska video 

”Swedish Hockey League”, där han är kritisk till att SHL ställer krav på kommunerna att 

använda skattepengar för att klara elitlicensens arenakrav. Han är även kritiskt till anglifie-

ringen av språket. Till saken hör att han har ett förflutet inom ishockeysporten, som ung-

domsspelare i IK Pantern. Kring det kan man läsa i Aftonbladet.248   

 

Ishockeyn äger rum 

Med jämna mellanrum har ishockeyns geografi diskuterats, det som ibland brukar benämnas 

som att ishockeyn äger rum (Book 2016).249 En (geografisk) infallsvinkel var säsongen 

1984/1985 där Elitserien innehöll fyra klubbar från Stockholmsregionen. Nämligen AIK, 

Djurgårdens IF, Hammarby IF och Södertälje SK. Ekonomiskt fördelaktigt för dessa klubbar, 

men ishockeyn behövde en geografisk spridning i sin som årsboken Årets ishockey uttryckte 

det propaganda. Det fanns under denna tid en egen programpunkt som hette Propaganda i 

Årets ishockey. Det kan tänkas ha sin förklaring i att sedan ishockeyn drog sig ur SvFF har 

SIF konkurrerat med fotbollen, men även publikbortfall och kalla kriget som pågick.250 Under 

denna period tvingades även klubbarna dela åskådarintäkterna.251 Det kan jag tycka försvann i 

debatten. SIF såg under 1990-talets andra hälft en fara i att storstadslagen skulle ha de eko-

nomiska förutsättningarna. Riktigt så har det inte blivit, istället tvingades t ex AIK och Djur-

gården att återvända till Hovet och Hammarby IF till Sätra.252  

 

Hockeyligans dåvarande vd Peter Gudmundsson sa 2002 att elitishockeyn kommer att kretsa 

kring tätorter och att elitishockeyn var en industriell verksamhet i underhållningsbranschen 

och att Hockeyligan är en ideell förening där varje klubb har varsin styrelseledamot där 

Hockeyligan AB ägnar sig åt marknadsfrågor och där den ideella föreningen skulle ägna sig 

åt sportfrågor. Det var ursprungstanken, men där allt idag (2002) bedrivs i AB då alla enligt 

hockeyligans dåvarande ordförande har en kommersiell effekt.253  

                                                        
248 Expressen TV 2016-06-17, Aftonbladet 2004-03-04 
249 Karin Book (2016) Idrottsvetenskap. En introduktion s 211 
250 Årets ishockey 1980 s 379, 382-383. 1984  s 8 
251 Hockey 1980:4. From säsongen 1985/1986 fördelades kostnaderna för lagens resor 
252 En som är kritisk till Stockholmsklubbarna är f.d. coachen Niklas Wikegård. På sin videoblogg ifrågasätter 

han varför inte AIK, Djurgården och Hammarby gjorde något gemensamt när ”Stockholmarna” Joakim 

Nordström, Johnny Oduya och Marcus Kruger som representerat ovan nämnda klubbar firade Stanley Cup-

vinsten i Stockholm sommaren 2015. Wikegård säger att klubbarna inte ”är på tårna” och utnyttjar (de 

professionella och kommersiella) möjligheterna som finns. http://www.wikegard.blogg.tv4.se 2015-08-19 
253 Hockey 2002:7 
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SHL:s vd Jörgen Lindgren hävdade i en artikel i Aftonbladet våren 2014 att vilka lag som 

spelar i SHL inte påverkar sponsorernas ställningstagande, men att företagen gärna ser en 

geografisk spridning över landet, och att Stockholm anses viktigt därför att den massmediala 

koncentrationen finns där. Påtryckningar om vikten av att Stockholm och Göteborg skulle 

vara representativa i en framtida Elitserie kom från (huvudstads)pressen redan i början på 

1970-talet. Redan då diskuterades det i Hockey kring de ekonomiska konsekvenserna om 

landets två största städer inte skulle vara representativa. År 1980, när klubbarna AIK, Djur-

gården, Frölunda och Malmö, samtliga hade gått med förlust ställde sig Hockey frågan om 

storstadsklubbarna med de stora arenorna verkligen behövdes i svensk ishockey.254 Att den 

massmediala koncentrationen finns i Stockholm inbillar jag mig framställs som viktigare från 

media själva än från ishockeyrörelsen. Även om det finns fog för önskemålet, ett exempel på 

det var när SIF valde Göteborg (framför Stockholm) i sin veckolånga uppladdning inför 

World Cup 2016.255 En massmedial koncentration till huvudstaden såg vi i säsongsstarten av 

SHL 2014/2015, när Aftonbladet avslöjade att SHL:s ”war-room” kommer vara placerat på 

reklamfinansierade TV4, med huvudkontor i huvudstaden.256  

 

Kommunikationen mellan SIF:s tryckalster och läsare gjorde sig gällande i den ekonomiska 

(där föregående säsongs bruttointäkt, förenings- och förbundsandelar redovisades) översikten 

1975 och 1976 över serierna i tabellform, som redogjorde för antal matcher och publik. An-

märkningsvärt är att redan här påpekade SIF att proffsishockey var beroende av kommersiell 

TV för sin överlevnad. Detta var något som SIF:s dåvarande ordförande Rickard Fagerlund 

påminde om 1989 när han sa att TV kommer att styra framtidens idrott, eftersom idrottens 

tävlingar avgörs på bästa sändningstid. I spåren av Bosman-domen konstaterade Fagerlund 

(1996) ytterligare en viktig aspekt, nämligen den att TV och IT hade förändrat sponsormark-

naden för ishockeyn.257 Detta ledde till en medialisering av ishockeyn, som en konsekvens av 

detta tog Tre Kronor inför hemma-VM 1989 hjälp av mediatränare.258  

                                                        
254 Aftonbladet 2014-03-25. Hockey 1980:3 
255 Expressen 2015-08-26 
256 I USA har t ex mediabolaget CNN sitt huvudkontor i Atlanta. En stad som hyst NHL-lag vid två tillfällen. 

Båda gångerna har NHL tvingats flytta organisationerna till Kanada (Calgary och Winnipeg). Hockey 1974:1,2. 

1980:3, 2002:9, Årets ishockey 2002 s 13. Aftonbladet 2014-09-13 
257 Hockey 1974:8. 1975:5, 1989:9, 1996:1 
258 Ett steg i medialiseringen var att Tre Kronor spelade in en sång inför hemma-VM, förvisso inget nytt inom 

svensk ishockey. Redan 1971 kunde man i SVT:s Sportspegel se spelare i Timrå IK, med Lennart Svedberg, 

som vid tidpunkten av många ansågs som världens bästa back spela in en sång, ett sätt att stärka Tre Kronors 

(och Timrå IK:s) varumärke 
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Det ansågs viktigt då journalisterna spåddes granska tuffare med mer TV och mindre artiklar. 

Ett viktigt inslag i mitten av 1990-talets professionella och kommersiella ishockey var att det 

som TV hårdbevakar, det kommer andra riksmedia att hårdbevaka. De rikstäckande tidning-

arna följer TV i spåren, enligt principen: Det folk sett i TV vill man läsa om (Andersson 

1995).259 Detta i en tid (1988) då reklamfinansierade TV3 tog över sändningarna för VM på 

hemmaplan 1989 och rättigheterna till VM 1990 och 1991.260 TV3 samarbetade med SVT 

som sände landskamperna med femton minuters fördröjning. Idag samarbetar mediabolag 

under ett mästerskap och säljer rättigheter mellan varandra och där internet tagit över en stor 

del av rapporteringen, inte sällan i form av mer tyckande än rapportering då det inte längre är 

en envägskommunikation. Förutom debatten om att SIF hade sålt rättigheterna till TV3 fanns 

det orosmoln kring ”clean court” (att sarg och reklamskyltar skulle försvinna).261 När kom-

mersiella TV3, ägd av den nu framlidne svenske affärsmannen Jan Stenbäck, boende i kapit-

alismens högborg New York gjorde entré inom ishockeysporten, lät man inte spara på krutet. 

Våren 2014 kunde läsaren i Aftonbladet, bli påmind om när TV3 flög in den svenska fotomo-

dellen Victoria Silvstedt med privatplan till VM-studion i Lillehammer 1999. Samma år som 

Silvstedt blev herrtidningen Playboys ”Playmate of the year”. En mycket lättklädd Silvstedt 

stannade endast två perioder av Tre Kronors match, därefter flög hon vidare.262  

 

Att ishockeysporten och medias symbiosförhållande hade fått större betydelse kunde vi se 

redan under 1970-talet när Hockey i en artikel, skriven av Allmänhetens pressombudsman 

hänvisade till artiklar i Dagens Nyheter (DN 1974-10-06) om ekonomiska problem och skat-

tefusk inom ishockeyn.263 Övergången från amatör- till proffsishockey var alltså inte opro-

blematisk. Proffsishockey ansågs av en del inte vara något för Sverige, eftersom det saknades 

kommersiell TV. SIF försvarade sig med att säga att Svensk ishockey inte kände sig träffade 

av idrottens kommersialisering och jämförde med ishockeyn i Nordamerika, som ansågs vara 

starkt kommersialiserad på bekostnad av det sportsliga. SIF:s ordförande hade tidigare sagt 

                                                        
259 Hockey 2004:7. SVT Stoptid de Luxe 2014-08-03. Gunder Andersson (1995) Är idrotten fri? s 129 
260 Det var under denna period tvära kast inom ishockeyn. VM i Globen 1989 gav en vinst på 36 miljoner 

kronor, samma år hade t ex Team Kiruna skulder på fyra miljoner kronor och begärde ett amorterings- och 

räntefritt lån från kommunen på beloppet. Hockey 1989:2, 12 
261 Hockey 1989:2, 5, 9 
262 Aftonbladet 2014-05-20 
263 Huvudrubriken löd: ”DN granskar miljonrullningen i AB Svensk ishockey. Skattefusk klarar ekonomin för 

klubbarna och spelarna”. Andra rubriker i DN som artikeln hänvisade till löd: ”Hård kamp om spelarna. Svarta 

pengar vapen” och ”Skattefusk klarar ekonomin för klubbarna och spelarna”. I artiklarna i DN anklagades 

ishockeyspelarna för medvetet skattefusk. SIF menade att DN inte visat någon grund för sina påståenden då inga 

åtal för skattefusk mot någon person och att ingen dom hade avkunnats, och anmälde DN. Allmänhetens 

pressombudsman ansåg att DN genom att publicera påståendena åsidosatt god publicistisk ed. Hockey 1975:1 



 

69 

att SIF inte såg något hot från NHL (eller WHA), anledningen enligt dåvarande ordförande 

Helge Berglund var att de nordamerikanska klubbarna var affärsföretag med kostnader för 

arenor. Idrottsrörelsen skulle enligt SIF vara en ideell rörelse där alla ska få vara med, men 

även en ideell rörelse behöver en ekonomisk grundval. Så länge den skapades med bibehållen 

integritet för de sportsliga värdena ansågs det bara vara en strid om ord att tala om idrottens 

kommersialisering. I öststaterna var ishockeyn statsstyrd och inordnad i den statliga ekono-

min och tjänade både sportsliga och politiska syften. SIF var medvetna om ishockeyns sam-

manflätning, där SIF av naturliga skäl lyfte fram det svenska systemet. Med lite distans kan 

man se att en kulturell kamp utspelat sig mellan Nordamerika (NHL), forna Sovjetunionen 

(KHL) till Sveriges idag högsta ishockeyliga SHL. Idag kan vi inte tänka oss en svensk 

ishockeyliga utan influenser från både NHL och KHL.264  

 

Om vi backar bandet till 1970-talets andra hälft gjorde sig röster gällande att räddningen 

denna gång (första gången ansågs Elitserien vara räddningen) för svensk ishockey skulle vara 

en Europeisk proffsliga. Följaktligen skulle svenska ishockeyklubbar spela mot europeiska 

klubbar, något som krönikören i Hockey 1975 menade blir konstlat eftersom svensk publik är 

kräsen och sympatiserar med sitt nationella (geografiska) lag. Här blir det tydligt hur stark 

den svenska idrottsrörelsen var under 1970-talets mitt. Som jag uppfattar det var det ett sätt 

för svensk ishockey att hitta sin plats mellan öst och väst under den då pågående omvand-

lingsprocessen.265 Här kunde man ana att en professionell och kommersiell utveckling, lik-

nande den i NHL hade tagit sin början. Det går inte att ta miste på att ishockeyn som helhet 

utvecklades mot en medialisering av sporten. Den historiska kopplingen mellan SVT och SIF 

hade (delvis) vuxit ifrån varandra i högkonjunkturen under andra hälften av 1980-talet, och 

påskyndat professionaliseringen och  kommersialiseringen inom densamma.266  

                                                        
264 Hockey 1975:2, 1977:5. Hockey Samlarserien 73/74. Nr 2, 1973. Jag tänker här kommersiellt, men även 

professionellt med träningsinfluenser från Sovjetunionen, där Tommy Sandlin och Verner Persson var två 

tränare som med stor framgång implementerade detta i svensk ishockey. Ett exempel på det är Perssons 24 sidor 

långa artikel om rysk ishockey i tidningen Hockey 73/74 samlarserien. Det är svårt att komma undan de ryska 

influenserna från svensk ishockey i sin utveckling av spelet på isen, eller som Svenska akademins f.d. ständige 

sekreterare Horrace Engdahl uttryckte sig om Ryssland i SVT:s program Liv och Horrace i Europa. Han säger 

att ett Europa utan Ryssland är ett skämt, han liknar det vid att ta bort en färg ur regnbågen. Kulturgeografen 

Book (2012) säger att det har skett en förändring där NHL-arenor numera har mer kommunala delägarskap. 

Kursen Idrottens arenor HT 2012, Malmö högskola. Karin Book (2016) Idrottsvetenskap. En introduktion s 

211. SVT Liv och Horrace i Europa 2016-03-08 
265 Hockey 1975:5 
266 Ett exempel på det var att SIF anordnade en Informationsutbildning, där tränare och administratörer tränades 

att säga ”rätt saker vid rätt tillfälle”. Detta ansågs viktigt då 800 massmediarepresentanter väntades till hemma-

VM 1989. I takt med att ishockeyintresset ökade i landet hade ishockeyn blivit massmedias älskling. Ett ”bevis” 

på det var att det samlades 60 journalister inför seriestarten 1989/1990. Hockey 1988:2, 11. 1989:9. När Tre 

Kronor missade slutspelet i VM i Prag 1985, valde SVT att inte sända Tre Kronors matcher. Hockey 1985:5. SIF 
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Vi ser även att SIF:s ledning säger ifrån när man anser att media har gjort fel som skadar SIF 

och svensk ishockey. Ett uppmärksammat exempel var när SVT:s krönikör i Sportspegeln 

gav en felaktig bild av konflikten mellan NHL och NHLPA säsongen 2004/2005. SVT:s krö-

nikör Olle Palmlöf målade hånfullt upp Peter Forsberg som ”gniden och snål” och beskyllde 

Mats Sundin för att vara ”en (ekonomisk) parasit i Svensk ishockey”.267  

 

Media var vid 2000-talets början ett flitigt diskussionsämne i Hockey. När ishockeyn under 

andra hälften av 1990-talet i ökad utsträckning hade vuxit samman med media berättar SIF:s 

då avgående ordförande Rickard Fagerlund vad han fick lära sig om journalister av journa-

lister på 1980-talet. Fagerlund menade att journalister aldrig skriver sanningen, det är sin 

version av sanningen som journalisten återger.268 Att media inte är sena med att påminna läsa-

ren om tråkigheter lyfte Percy Nilsson fram i SVT:s Min sanning, som sändes i oktober 2014. 

Där berättade han om journalister, som trots att han blev frikänd i Hovrätten i det s.k. ”skat-

teplanerade agentsystemet” 2005 tvingas läsa om tingsrättens dom, varje gång hans namn 

figurerar i media.269 Av rapporteringen att döma kring Percy Nilsson kan man konstatera att 

om man som i hans fall, bjuder in pressen till ”bröllopet”, då kan man vara ganska säker på 

att de även kommer till ”skilsmässan”. Jag tänker här på presskonferenser under 1980- och 

1990-talet där Percy Nilsson gjorde entréer som vid tiden väckte stor uppmärksamhet och på 

tv-satsningen ”Percys pågar” som sändes i TV 4 2003.270 Med andra ord kan man säga att 

Percy Nilsson i Malmö IF har skapat rubriker sedan han tillträdde 1983. Samtidigt vittnar 

tränare som varit verksamma i Malmö IF att Percy Nilsson inte lade sig i den sportsliga verk-

samheten.271  

                                                                                                                                                                            
sjösatte sin långsiktiga sportsliga satsning ”Goin for gold”. Vidare beslutade SIF 2003 att ”J20-VM skulle 

prioriteras, paketeras och säljas” för att få turneringen TV-sänd. Hockey 1985:5, 1987:4 
267 Ett annat exempel var när dåvarande landslags- och utvecklingschefen Tommy Boustedt gick till angrepp 

mot Dagens Nyheter som man ansåg hade fel om ishockeyklubbars lokala aktivitetsstöd (LOK-stödet) 

Hockey 2005:3, 10. SVT Hockeykväll 2005-02-20. Aftonbladet 2005-02-21 
268 Fagerlund sa att journalister delade upp sitt arbetsfält i onda och goda och att man aldrig skulle delge en 

journalist något i förtroende. Hockey 2002:3, 10 
269 Ett exempel som Percy Nilsson lyfte fram var när SVT:s Sydnytt (innan dom avkunnats) valde att visa bilder 

på ett fängelse där man förkunnade att Percy Nilsson riskerade att hamna. SVT Min sanning 2014-10-07 
270 Kring detta kan man se i SVT:s Skytte som sändes 1996, men även under 2013, då Percy Nilsson dömdes till 

100 000 kronor i böter för att han borrat hål i däcket på en ”glassbil”. Han blev dessutom dömd till att betala 

2000 kronor i utebliven försäljning till Hemglass. Kring detta berättar Percy Nilsson i SVT:s Min Sanning 

hösten 2014. SVT Skytte 1996-09-03, SVT Min Sanning 2014-10-07 
271 Per Bäckman säger t ex att vi såg honom knappt och han lade sig inte i något. Men det finns även coacher 

som vittnar om annat. Niklas Wikegård lyfter fram en episod under sin tid som coach för Mif Redhawks. Två 

minuter före nedsläpp kommer Percy Nilsson in i omklädningsrummet och säger att den spelaren som gör det 

avgörande målet erhåller 10 000 SEK kontant. Något som kan bli problematiskt när Wikegård och hans 

assisterande coach Stephan Lundh arbetar efter att det är alla för en som gäller i gruppen. Expressen podcast 

Nyström 2015-03-03. Niklas Wikegård (2011) Inga bromsspår s 105 
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Det går att ana en utveckling mot en mer professionaliserad och kommersialiserad ishockey 

sedan Percy Nilsson gjorde entré i svensk ishockey. Percy Nilsson som enligt egen utsago är 

rak och tydlig sade saker offentligt som alla redan ”visste om”.272 En av grundförutsättningar-

na för att det ska komma in mer pengar inom ishockeyn är att media får större utrymme. En 

som hade ett annat perspektiv på det var dåvarande Elitserietränaren John Slettvoll. Han me-

nade 1997 att ishockeyn hade blivit för kommersiell.273 Att media även idag är en maktfaktor i 

ishockeysporten kan vi se i Svenska Hockey Hall of Fames invalskommitté, där sportjourna-

listen Lars Granqvist ingår.274 Vi ser även ishockeyspelare i olika TV-program, t ex SVT:s 

Mästarnas mästare.275 En infallsvinkel på för många ”experter” och ”tyckare” i mediabruset 

kring ishockeyn hämtar jag från medieforskaren Jesper Strömbäck. I samband med valspur-

ten hösten 2014 utvecklade han i SVT:s Aktuellt sin åsikt kring tv-tittarnas ”uppsnack, under 

tiden snack och eftersnack”. Han menar att det inte är innehållet i analysen som är problemet, 

däremot kan det bli problematiskt då eftersnack minskar tv-tittarens möjlighet att fritt och 

självständigt tolka det som skett (på isen). När tv-tittarna matas med information så hindrar 

det folk att tänka själva. Det finns anledning att reflektera över detta inom ishockeyn då det 

blivit mer och mer ”experter”.276  

 

När dåvarande Elitseriecoachen Niklas Wikegård lämnade lockout-säsongen 2004/2005 

kunde man läsa en krönika i Aftonbladet i mars 2005. I krönikan skriver Lars Anrell om 

”Skrikegård” som under sitt sista år kallade TV4 för en ”pisskanal” och dess journalist Pa-

trick Ekwall för ”puderfejs”, han kallade kvällstidningarna för ”kalkontidningar” och SIF för 

en amatörorganisation och liknande den vid en soptipp. Med tanke på denna typ av uttalan-

den är det rimligt att tänka sig att han redan här hade bestämt sig för att flytta fokus från laget 

                                                        
272 T ex när han 2003 berättade om sina drömmar. Hans första dröm var att bli snickare, sen att ”jobba svart” 

(detta säger han med ett flin, det ingår i att vara snickare enligt Percy Nilsson), för att därefter starta eget 

företag. SVT Lena 21.30 2003-05-28 
273 Han påpekade att det inte längre räckte med att vara en bra ishockeyspelare, spelaren förväntas även ställa 

upp på jippon på sidan av rinken. Slettvoll gjorde en jämförelse med företagsledare, där ingen företagsledare 

ställer upp på något jippo för att det ska ge PR till företaget. Det borde räcka med att idrottare tjänar pengar på 

att vara idrottare. Hockey 1997:12 
274 SIF:s Verksamhetsberättelse 2013/2014 
275 I säsong sju som sändes våren 2015 medverkade f.d. damkronornas Danijela Rundqvist och f.d. Tre Kronor 

och NHL-spelaren Tomas Johnsson, där Rundqvist gick segrande. I säsong åtta som sändes våren 2016 vann 

Peter Forsberg. I spåren av exponeringen via vinsten i SVT:s Mästarnas mästare 2015 kunde man i Idrottens 

Affärer läsa att Danijela Rundqvist skrivit på ett nytt sponsoravtal med det uthyrningsföretag som sponsrade 

henne under hennes aktiva karriär, nu som moderator och inspirationsföreläsare under våren 2015 och hösten 

2016. http://www.svt.se/mastarnas-mastare 2014-09-30, 2016-05-01. Idrottens Affärer 2015-06-25  
276 Det såg vi i SVT:s första Hockeykväll inför SHL-säsongen 2014/2015 (samma kväll som reportaget i 

Aktuellt). Då presenterade SVT förutom programledaren Marie Lehman även experterna Mikael Rehnberg, 

Patrik Ross och Charles Berglund. Dessutom bloggarna Cecilia Edström och Dusan Umicevic. SVT Hockey-

kväll 2014-09-11. SVT Aktuellt 2014-09-11 
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Djurgården till coachen Wikegård och synas mycket i media hans sista säsong (innan han tog 

steget över som ishockeyexpert i media) då uttalanden som dessa duggade tätt.277  

 

När Kiruna IF visade upp sitt nya matchställ inför division 1-säsongen 2014/2015, den regn-

bågsfärgade tröjan, fick det stor massmedial uppmärksamhet. Ur ett ekonomiskt, profession-

ellt och kommersiellt perspektiv har diskussionerna mest handlat om förlorade sponsorintäk-

ter och anklagelse för PR-jippo. HBTQ-certifieringen har hamnat lite i skuggan av det pro-

fessionella och kommersiella och polisanmälningar om hatbrott mot klubbens spelare och 

deras familjer, något som Kiruna IF:s ordförande Johan Köhler tillkännagav i SVT:s Sport-

nytt. Detta trots att uppmärksamheten enligt varumärkesexperten Niklas Olovzon är värd 100 

miljoner kronor, det skriver Aftonbladet.278 Men problematiken i samhället och därmed 

ishockeyn rörande frågor kring HBTQ är ingenting nytt. Redan i mars 1995 kunde man i Af-

tonbladet läsa att elitishockeyspelaren Peter Karlsson i Västerås IK hade knivmördats med 64 

knivhugg av en 19-åring för sin sexuella läggning.279  

 

Att ishockeyn har ett historiskt arv av våld och manlighet kanske förklarar en del. Arvet jag 

syftar på är att mycket av ishockeyns professionalisering och kommersialisering kommer från 

USA och Kanada och att önskvärda attribut på en ishockeybana är tuffhet och mod, det kan 

bestå i språkbruket från ishockeysportens professionella och kommersiella vagga NHL, där 

ishockey från ledare och spelare historiskt lyfts fram som hårt, allvarligt och viktigt.280  

                                                        
277 Aftonbladet 2005-03-13, 2005-03-19 
278 I spåren av detta var inte media sena att utnyttja detta. TV12 valde att sända division-1 matchen mellan 

Kiruna IF och Piteå HC 26 oktober 2014, enligt kanalchefen Hans Pekkari var det en av de viktigaste matcherna 

kanalen sände under säsongen 2014/2015, för att bedyra dess viktiga roll valde kanalen att använda sig av 

kommentatorerna Niklas Wikegård och Johan Edlund. Satsningen med HBTQ-certifieringen av Kiruna IF, där 

Johan Köhler var den drivande kraften uppmärksammades med gentlemannapriset ”Rinkens riddare”. Ett pris 

som delas ut av ishockeyjournalisternas kamratförening. SVT Hockeykväll 2014-09-26. 2014-10-23. SVT 

Sportnytt 2014-10-01. Aftonbladet 2014-09-29, 2014-10-22. Noterbart är att Dagens Nyheter redan 2006 skrev 

en artikel om Stockholm Snipers, Europas första gayhockeylag. Dagens Nyheter 2006-04-08. SIF:s Verksam-

hetsberättelse 2014/2015 
279 Aftonbladet 1999-12-09 
280 Att ishockey är viktigt framkom på 1970-talet då Philadelphia Flyers ”Broad Street Bullies” coach Fred She-

ro sa: ”We know that hockey is where we live, where we can best meet and overcome pain and wrong and 

death. Life is just a place where we spend time between games”. Att ishockey är allvar konstaterade Herb 

Brooks, coach för USA:s guldlag i OS 1980 som myntade uttrycket: “If you lose this game you´ll take it to your 

grave…your fucking grave”. Att ishockey är ett hårt spel menade Boston Bruins-spelaren Bob Stewart som lär 

ha sagt att: “Red ice sells hockey tickets. High sticking, tripping, slashing, spearing, charging, hooking, fighting, 

unsportsmanlike conduct, interference, roughing…everything else is just figure skating”. Vi ser även ledare på 

General Manager-nivå (GM) i NHL som uttryckt sig om ishockey som ett hårt spel för män, dåvarande GM i 

New York Rangers Neil Smith menade att: ”The play offs separate the men from the boys and we found out that 

we have a lot of boys in the dressing room”. En annan GM som vädrat sina åsikter var Brian Burke (GM i To-

ronto Maple Leafs och Calgary Flames) som kommenterade slagsmål inom NHL, han lät annonsera att: ”I will 

personally challenge anyone who wants to get rid of figthing to a fight”, han har även haft åsikter om manlighet 
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Man kan alltså se ishockeyn som manlighetsprojekt ur olika perspektiv. I ishockeyns moder-

land Kanada har det alltid funnits en tunn skiljelinje mellan aggressivitet och brutalitet. I Sve-

rige var det aldrig någon tvekan om att ishockeyn historiskt varit ett manlighetsprojekt. I 

Ryssland och f.d. Sovjetunionen har man historiskt sett på ishockeyn ur ett lite annorlunda 

perspektiv. Där har man inspirerats av poeter, författare och dansare, det sistnämnda exempli-

fierat med ”Bolshoi on ice” (Superfemman) där man ville ha kroppskontroll och där det var 

viktigt att vara mångfacetterad. Även om dessa ideal med tiden har ändrats. I Sverige kan vi 

idag se ett manlighetsideal som har förskjutits mot de nordamerikanska idealen, exempel på 

det är Börje Salming som säljer produkter i dennes namn med bar överkropp och där man 

inte hymlar med en ärrad och sargad NHL-kropp. Det kan även vara spelare, t ex Henrik 

Lundqvist i New York Rangers som inte sällan framställs som ett sexobjekt och där dyra 

konsumtionsvaror lyfts fram i media.281  

 

Inledningsvis i detta kapitel lyfte jag fram medievetaren Dahlén. Han menar att det inte skulle 

finnas ett folkligt intresse och engagemang för idrotten utanför de aktivas egna led om det 

inte vore för medierna. Mot bakgrund av detta resonemang är det rimligt att spelare ställer 

upp för intervjuer i samband med matcher. Dels för att man som spelare har ett ansvar för 

supportrar och sin arbetsgivare och deras samarbetspartners, men även mot ligan man spelar 

för och som förhandlat fram tv-kontrakt, i detta fall både SHL och HockeyAllsvenskan då 

Karlskrona HK spelade mot AIK från HockeyAllsvenskan i direktkval i bäst av sju matcher 

där en SHL-plats låg i potten, men även för ishockeysporten i stort. När man då som SHL-

klubben Karlskrona HK:s målvakt Johan Holmqvist låter sig meddela att han inte kommer 

låta sig intervjuas under pågående direktkval blir det krystat. Det kravet hade av juridiska 

skäl varit otänkbart i NHL, där han varit verksam.282  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
inom ishockeyn. ”Hockey is a man´s game – the team with the most real men wins”. Det är alltså samma Brian 

Burke som hade en son (förolyckades i en bilolycka) som var öppet homosexuell och som var marskalk i 

Calgarys gay-parad hösten 2015. Per Göran Fahlström Föreläsning Perspektiv på coacher och coaching i kursen 

Ishockey, kultur och samhälle HT15. The Globe and Mail 2015-09-04 
281 Tobias Stark. Föreläsningen Hockey Night in Canada/ La Soirée du Hockey i kursen Ishockey, kultur och 

samhälle HT15 
282 TV12 2016-03-26 
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Idrottsaktiebolag 

Börsintroduktionen inom svensk ishockey på 1980-talet var till en början en känslig fråga. 

När det gäller åtskillnader mellan Idrotts-AB och en ideell förening kan den sistnämnda en-

ligt RF drivas med ett negativt eget kapital hur länge som helst, om finansieringen upprätt-

hålls.283 I takt med att ishockeyn omsätter högre belopp har klubbar valt att bolagisera sin se-

niorverksamhet. Backar vi bandet till 1985 var Djurgårdens matchställ åter (Löfbergs) lila, 

dessutom omfamnades klubbmärket av Tipstjänst Joker (statliga Svenska spel). Mot bak-

grund av detta och att klubben tvingades genomföra en ackordsuppgörelse, fick Djurgårdens 

sittande sportchef Ingvar Carlsson (som ej var med när det begav sig) förklara klubbens eko-

nomiska förehavanden när klubben i juni 1987 hade 15 miljoner kronor i skulder.284 Han me-

nade att fördelen med ett Idrotts-AB var att det krävdes styrelsebeslut på alla lån, och att Id-

rotts-AB hade regler och principer att rätta sig efter. Detta är viktigt att lyfta upp eftersom 

man i samband med Djurgårdens agerande kunde se att moralen sjönk och att det smög sig på 

en accepterad ekonomisk dopning. Att en fördel med Idrotts-AB skulle vara att det fanns reg-

ler och principer att rätta sig efter är ett märkligt argument. Det finns regler, överenskommel-

ser och principer inom RF och SIF att rätta sig efter, då som nu.285  

 

Det är i professionaliseringen och kommersialiseringens tid lätt att glömma bort att det histo-

riskt har varit senior-laget som dragit in pengar till ungdomsverksamheten, nu var det inte 

längre självklart att ha juniorverksamhet. Det visade sig 2002 när Färjestad BK kritiserades 

för att skrota sitt J20-lag. Klubbdirektören Håkan Loob menade att klubben hade satsat tio 

miljoner kronor men inte fått ut önskat resultat. Detta skedde i en tid då juniorishockeyn en-

ligt SIF ”blödde”.286  

 

                                                        
283 http://www.rf.se 
284 När Djurgården blev svenska mästare 1989, beslutade klubben att återgå till föreningens originalfärger och 

där klubbmärket inte omgavs av Tipstjänst joker (för övrigt samma joker som pryder Jokerits matchtröjor i 

KHL). Hockey 1986:10, 1989:4. Upprinnelsen var att ordföranden Bengt Broberg ville lägga ner 

ungdomsverksamheten. Arvet blev betungande både moraliskt och ekonomiskt, ett ackord och bolagisering blev 

räddningen. AB Djurgården sålde aktier för 5,3 miljoner kronor, samtidigt som 75 procent av skulderna skrevs 

av. Hockey 1990:4, 1999:3, 4. Årets ishockey 1989 s 36-37 
285 Hockey 1998:2. Många klubbar följde Djurgården och dess ordförande Brobergs exempel att dra på sig stora 

skulder och avveckla J18- och J20 verksamheten, för att försöka få ett ackord till stånd. SIF som lyder under RF 

måste följa RF:s styrdokument Idrotten vill (s 15) innehållande ekonomisk dopning. Där framgår att föreningar i 

massmedialt exponerade idrotter ska ha en sund ekonomi, vilket innebär att all hantering ska ske i enlighet med 

gällande lagar och regler och med hänsyn till folkrörelsens etiska krav. RF:s regel gällande ekonomisk dopning, 

siktar in sig på att i förebyggande syfte förhindra att föreningar fuskar på ett ekonomiskt område som kan ge 

idrottsliga fördelar. http://www.rf.se  
286 Årets ishockey 2002 s 196, 2006 s 154. http://www.svt.se/sport 2014-09-12 
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Djurgårdens och Leksands börsintroduktion under 1980-talet ifrågasattes av Hockeys kröni-

kör Kjell-Erik Wedin. Han menade att hela ishockeyetablissemanget fick ta på sig en del av 

ansvaret då det inte varit en bredare debatt. Separationen av elitklubbarnas seniorverksamhet 

väckte frågor, t ex ifrågasattes hur många i ishockeyrörelsen som var intresserade av att en-

staka ishockeyklubbar börsintroducerades? Under våren 1997 gav Djurgårdsledningen återi-

gen offentlighet åt klubbens börsplaner. Börsintroduktion stoppades av Riksidrottsstyrelsen 

efter stor debatt, där dåvarande idrottsministern Bo Ringholm och f.d. förbundskaptenen 

Tommy Sandlin i artiklar fördömde Djurgårdens agerande.287 I debatten kring Idrotts-AB 

hänvisade Hockey 1997 till Idrottsekonomiskt Centrum vid Lunds universitet (IEC), som 

tyckte att skulden låg hos föreningsstyrelserna. IEC menade att det blir dubbelmoral när 

klubbledare låtsas att de sitter i en ideell förenings styrelse och samtidigt gör stora affärer. 

Den ideella breddishockeyn skulle tjäna på att avskiljas från den kommersialiserade elit-

ishockeyn, och ha en styrelse vars kompetens är att skapa så stor bredd som möjligt, för att 

säkra ishockeyns fortlevnad. Dessutom hade ishockeyn i ett internationellt perspektiv tappat 

sin position som breddidrott. Vidare menade IEC att en bolagisering av ishockeyföreningarna 

var en ofrånkomlig utveckling. Elitverksamheten lämnade under 1970- och 80-talen bredden, 

och under 1990-talet blev brytningen total. Fördelarna med en bolagisering ansågs vara att 

den ekonomiska delen av föreningsverksamheten tydliggörs, och att rollfördelningen med en 

styrelse och vd gör det lättare att kontrollera ekonomin. Nackdelen ansågs vara att den demo-

kratiska insynen inskränkts.288 Vid sidan av IEC hänvisade Hockey 1999 till Handelshögsko-

lan vid Umeå universitet som menade att bolagisering bara är för storstad. Ekonomisk före-

ning ansågs vara en mer passande associationsform för ishockeyklubbar. Ett ishockeylag som 

spelar i Globen och omsätter mer än 100 miljoner kronor per år skall bedrivas i Idrotts-AB-

form, den typen av ishockeyklubb är inte rättskapabla i sin skepnad av ideell förening. An-

ledningen ansågs vara att en ideell förening kan ha en affärsmässig verksamhet, men ändamå-

let måste vara allmännyttigt. D.v.s. ingen enskild medlems eller grupps ekonomiska intresse 

får främjas, vilket det blir om klubben har professionella, heltidsanställda idrottsmän.289  

 

                                                        
287 Djurgårdens Hockey AB skulle introduceras på Stockholms-börsens O-lista. Bolagets tillgång var spelarna i 

A-truppen, som skulle hyras ut till den ideella föreningen. Detta fick ett godkännande av SIF och föreningens 

medlemmar vid årsstämman. En bolagisering ansågs ge handlingskraft då klubben hade ett kapitalunderskott på 

7,3 miljoner kronor. Hockey 1997:10, Årets ishockey 1997 s 144-146, 1998 s 200 
288 Hockey 1997:10 
289 Ekonomisk förening kräver inte emissioner eller bolagsstämma och kan ha en rörlig ägarkrets, samtidigt som 

den enligt IEC logiskt hör ihop med idrotten. Vidare menade Handelshögskolan att med ett AB ökar den 

ekonomiska risken. I form av skatt, moms och där transaktioner mellan föreningen och AB blir beskattnings-

bara. Hockey 1999:2 
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Hockey hänvisade till tidskriften Idrottens Affärer 2012 som menade att bolagiseringen av 

ishockeyklubbar kommer ställa nya kunskapskrav gällande ishockeyklubbarnas juridiska 

åtaganden, t ex måste Djurgården Hockey AB betala en licensavgift för att få använda före-

ningens varumärke. Till det förväntas den civila lagstiftningen ändra ishockeyns villkor, dels 

nationellt, men även anvisningar från EU och CAS (Court of Arbitration for Sport), den 

europeiska domstolen för idrottsfrågor.290 Från 1 januari 2012 är en elitidrottare som kommer 

till Sverige inte längre bara ishockeyproffs, han/hon räknas även som expert i skattens värld. 

Bolagiseringen skapar nya krav på kunskap både vad gäller skatterättsliga och civilrättsliga 

regler för ishockeyklubbarna, t ex arenahyror. Där reglerna är att alla ekonomiska transakt-

ioner mellan företagen i en idrottskoncern (oäkta koncern) måste ske till marknadspris. Det 

gäller även priset på den hyra för arenan som ett dotterbolag tar ut av föreningen (moderföre-

taget). Enligt skattelagstiftningen är marknadsvärdet det pris som föreningen skulle ha fått 

betala på orten, om föreningen själv hade skaffat sig motsvarande varor eller tjänster. Till 

detta kommer vinstpålägg, eftersom det i kravet på marknadsmässigt även bör ligga en viss 

vinst. Ett flertal klubbar har i efterhand påförts skatt och straffskatt.291  

 

Kommersialiseringen inom ishockeyn hade alltså enligt dåvarande förbundsordföranden 

Rickard Fagerlund fått ytterligare en dimension när klubbar bolagiserades. Först ut att bolagi-

sera var AIK Hockey, följt av Hammarby Hockey och Uppsala AIS.292 Förutom dessa inlägg 

är det av vikt att lyfta fram vad dåvarande ordföranden Fagerlund hade att säga om bolagise-

ring av ishockeyklubbar i slutet av 1990-talet. Han hävdade (förutom att ägarfrågan var den 

svåraste frågan) att det som talade för en bolagisering var att det på ett tydligare sätt skulle gå 

att avskilja den del av idrotten som i huvudsak levde under kommersiella betingelser. Den 

möjliggjorde även den ”yrkesmässiga” idrotten att på ett inom bolagsvärlden sedvanligt sätt 

tillföra riskkapital. Den ideella föreningen skulle även i fortsättningen vara den grundläg-

gande och huvudsakliga organisationsformen för idrottslig verksamhet.293  

 

                                                        
290 NHL är inte en del av den olympiska idrottsrörelsen och omfattas därför inte av CAS, trots att NHL-spelare 

har medverkat i olympiska spelen. Bo Carlsson och Jyri Backman (2016) Idrottsvetenskap. En introduktion s 

169. Hockey 2011:3 
291 T ex Färjestad BK som i maj 2012 dömdes för en skatteskuld 4,75 miljoner kronor i skattetillägg. Under 

senare år har skattemyndighetens betydelse för ishockeyklubbar debatterats, men det är ingenting nytt. Säsongen 

1999-2000 drabbades Kristianstad IK av eftertaxering av Skattemyndigheten, och fick en skuld på en miljon 

kronor. För att undvika konkurs blev klubben tvungen att ansöka om företagsrekonstruktion hos Tingsrätten. 

Hockey 2005:4, 2011:5. Idrottens Affärer 2012-03-14, 2012-05-9, 2015-08-31 
292 Idag med facit i handen kan vi se att AIK spelar i Allsvenskan, Hammarby i division 1, och Uppsala AIS 

konkurs återkallades. Hockey 2001:8 
293 Hockey 1998:4  
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I Hockey finns 2004 ett uttalande om ishockeysportens skenande kostnader och diskussion 

kring Idrotts-AB. Uttalandet är signerad dåvarande förbundsordförande Rickard Fagerlund. 

Han skriver: ”Ekonomi bygger i första hand på att intäkterna överstiger kostnaderna, oavsett 

organisationsform”.294 Fagerlund var både tydlig och saklig till ishockeyrörelsen med sitt utta-

lande. Det gäller i allra högsta grad än idag. Om vi backar bandet till det som Fagerlund sa 

om Idrotts-AB i slutet på 1990-talet vill jag lyfta fram vad dåvarande förbundskaptenen Pär 

Mårts sa vid säsongsstarten 2014/2015 i en intervju i Expressen. Han menade att Idrotts-AB 

idag styr för mycket av det som sker i ishockeyklubbarna.295 

 

Ishockeysportens farliga professionalisering och kommersialisering  

Fahlström (2001) lyfter fram 1970-talet som en tid då proffsdebatten blev intensivare och där 

Sverige fick det allt svårare internationellt. Eftersom de svenska NHL-proffsen inte fick 

medverka i VM på grund av Internationella Ishockeyförbundets amatörbestämmelser, samti-

digt som dåtidens sovjetiska spelare var statsproffs. Detta ledde till en diskussion kring mo-

dernisering av amatörreglerna (och en europeisk proffsliga). Inför OS i Innsbruck 1976 beslu-

tade SIF att inte delta eftersom de svenska spelarna inte längre kunde anses vara amatörer. 

Detta blev ett officiellt besked om att svensk ishockey var en professionell idrott och får ses 

som det första steget i utvecklingen mot professionalism. Något som styrktes ytterligare när 

spelarfacket SICO bildades 1977.296 Exempel på att SICO stärkt sina positioner ytterligare har 

vi kunnat se i konflikterna som utspelat sig bortom svensk ishockey, t ex vid konflikterna 

mellan NHL och NHLPA som i förlängningen påverkat och påskyndat kommersialiseringen 

och professionaliseringen av svensk ishockey. Inför seriestarten 1995/1996 lyfte Hockeys 

krönikör Anders Hedberg en, som han ansåg ”farlig kommersiell” utveckling inom svensk 

ishockey. Där klubbar genom att värva från värsta konkurrenten, inte bara förstärker sin egen 

organisation, utan samtidigt kapade benen på sina grannar, för att kunna dominera regionen. 

Här blir det tydligt med en slags dualitet av det sportsliga, professionella och kommersiella. 

Till detta kommer en annan kritik som läsaren indirekt kunde läsa mellan raderna, den mot 

utlänningar i Elitserien. En kritik som inte var ny, redan 1977 ifrågasattes i Hockey huruvida 

                                                        
294 Hockey 2004:4 
295 Mårts säger att det är viktigt att det är SIF som ansvarar för breddverksamheten, och att pengar kommer 

tillbaka till systemet (d.v.s. det sportsliga i klubbarna), för att Sverige på sikt ska kunna hävda sig. Expressen 

podcast Nyström 2014-09-11 
296 Under 1970-talets första hälft anordnade SIF kurser med tonvikt på den finansiella delen av 

ishockeyverksamheten. Redan 1970 konstaterade SIF att ishockeyns största problem var ekonomin. Det som 

kan uppfattas som anmärkningsvärt är att detta kommer sist i årsboken. Hockey 1970:2. Årets ishockey 1971 s 

291, 1975. Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-76 
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kanadensare tillförde nytta i svensk ishockey.297 Detta aktualiserades ytterligare i oktober 

2014. I Radiosportens ishockeypod Istid säger SHL-coachen Anders Eldebrink, att han tycker 

att det är för många utlänningar i SHL, framförallt nordamerikaner.298 Krönikören i Hockey, 

Kjell-Erik Wedin kritiserade kommersialiseringen i form av ishockeyns kringarrangemang, 

där namnbyten och cheerleaders (nationalsången innan nedsläpp) ansågs tillhöra den ”farliga 

kommersialiseringen”. Han ifrågasatte även om Leksands IF ska heta ”Leksand Stars”?299 Det 

fördes även diskussioner kring summorna som förekom i samband med spelarövergångar, 

något som inte ansågs vara bra för ishockeyn. En av kritikerna var krönikören i Hockey Kjell-

Erik Wedin som menade att ishockeyn inte tålde mer av elitism eller professionalism. Enligt 

Wedin skulle det skapa respekt om ishockeyn själv (läs SICO) utvärderade verksamheten 

innan någon annan gör det. Enligt Wedin kämpade många ishockeyklubbar på ruinens brant, 

kommuner tvingades efterskänka pengar, samtidigt som vissa kommuner hjälpte enskilda 

spelare att få förtur i kommunernas tomt- och fastighetskö.300 En annan ”farlig kommersial-

ism” ansågs vikten av souvenirförsäljningen och ljudnivån (där ishockeyn lämpar sig väl för 

reklam med sina naturliga avbrott) vid entréer och vid utvisningar vara, samt utvecklingen av 

jumbotronen som enligt Wedin gått från att vara matchur och resultattavla till reklampelare. 

Just ljudupplevelsen inom ishockeysporten är något Peter Bryngelsson, musiker, författare 

och frilansjournalist diskuterar kring i Hockey inför säsongsstarten 2014/2015. Han menar att 

ljudupplevelsen är en naturlig utveckling i sporten som en del av underhållningsindustrin.301  

                                                        
297 Totalt 67 stycken utlänningar under säsongen 1996/1997 redovisas i tabellform (där AIK som hade inlett ett 

samarbete med Harri Harkimos Jokerit i Finland hade tolv utländska spelare). Elitserien hade 1999 spelare från 

elva länder (totalt 41 stycken). Inför seriestarten 2013/2014 fanns mer än 40 nordamerikaner i SHL. Hockey 

1977:2, 1995:8, 2000:7. Expressen 2013-08-22 
298 Eldebrink tycker att fyra utländska spelare (som Schweiz) per SHL-lag vore en bra nivå. SIF:s 

generalsekreterare Tommy Boustedt svarar på kritiken med att svensk ishockey fortfarande har mycket att lära 

av transatlanter. Istället handlar ”problemet” om att allt för många unga svenskar åker till Nordamerika för ti-

digt. Sveriges Radio, radiosportens hockeypod Istid 2014-10-22. Att olika personer som företräder svensk 

ishockey ger sin syn på antalet utlänningar inom landets högsta serie blev vi varse under återstarten av CHL 

2014. Charles Berglund, f.d. elitserie- och landslagsspelare, tränare och sportchef menade, i egenskap av expert 

i SVT att 7,2 som var genomsnittet är för många utlänningar i SHL. SVT 2014-09-24. Dessförinnan hade SIF:s 

f.d. ordförande Rickard Fagerlund påtalat detta. Årets ishockey 2010 ”in memorian” 
299 Årets Ishockey 1998 s 244-247 
300 Enligt Wedin skulle det skapa respekt om ishockeyn själv (läs SICO) utvärderade verksamheten innan någon 

annan gör det. Wedin säger att många ishockeyklubbar kämpade på ruinens brant, kommuner tvingades 

efterskänka pengar, samtidigt som vissa kommuner hjälpte enskilda spelare att få förtur i kommunernas tomt- 

och fastighetskö. Exempel togs från fotbollen i Eskilstuna och Jönköping som ställde in betalningar och 

använde sig av företagarformer för att göra sig kvitt skulder, vilket enligt Wedin ansågs olyckligt för hela 

idrottsrörelsen. Hockey 1980:1, 1982:7, 1983:10. Årets ishockey 1988 s 47 
301 Hockey 1984:8, 2014:6. Årets Ishockey 1998 s 244-247. Det är inte bara i Sverige som ljudnivån på 

ishockeymatcher är hög. Under VM i Ryssland 2016 lade medieprofilen Niklas Wikegård som arbetade för TV4 

ut ett inlägg på hans videoblogg med anledning av den höga ljudnivån under VM. 

http://www.wikegard.blogg.tv4.se 2016-05-08 
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Hockey frågade sig hur svensk ishockey skulle möta kommersialiseringen och konkurrensen 

från NHL, och hänvisade till tidskriften Veckans Affärers artikel om högavlönade svenskar i 

NHL. Andra områden från NHL som sågs som ett hot mot den svenska folkrörelsemodellen 

var NHL:s marknadsföring i Europa, att spelare kunde byta klubb mitt under säsongen, samt 

att Malmö Redhawks hade inlett ett samarbetsavtal med Detroit Red Wings i NHL. Samtidigt 

som klubben ansökte, men fick avslag av SIF om att få ha NHL-mått på rinken 1995.302 Detta 

var inte första gången Hockey målade upp en ”farlig kommersialisering”. Redan på 1970-talet 

var krönikören i Hockey, Hans Andersson mindre positiv till utvecklingen av konsultföretag 

som använde idrotten som handelsvara. Exempel på ”farlig kommersialism” idag, anses in-

tressenter (utanför ishockeyfamiljen) som enligt SIF har funnit det ekonomiska intresset för 

ishockey (i form av camper, turneringar och hockeyskolor) vara.303 Ett annat exempel på ”far-

lig kommersialism” ansågs av vissa införandet av pappersklappor på ishockeyarenorna 

vara.304 En del i professionaliserings- och kommersialiseringsprocessen inom ishockeyn kan 

vi se i pånyttfödda CHL. CHL (som ägs av 26 av de 48 deltagande lagen) har infört ”poäng-

kungströja” i sina matcher, något som kritiserats då det lett till fula övergrepp. Efter CHL-

matchen mellan Frölunda Indians och franska Briancon i september 2014 försvarade CHL:s 

vd Martin Baumann införandet av ”poängkungströja”. Han menade att tröjan är en väldigt bra 

produkt ur ett marknadsperspektiv och är i CHL för att stanna.305  

 

Ishockeyn på den svenska arbetsmarknaden 

Under 1980-talets första hälft gjorde sig politiska beslut påminda för ishockeyrörelsen. När 

kostnader för polisbevakningen vid idrottsarrangemang för arrangerande förening försvann 

1980, påminner det om dagens debatt om vem som ska betala för polisinsatsen vid Idrotts-

AB.306  

                                                        
302 Malmö Redhawks hade rätt till två NHL-spelare per säsong. Detroit Red Wings kunde med 72 timmars 

varsel plocka spelare från Malmö Redhawks (dock inte utan att skicka en ersättare). Ett samarbete som 

avslutades efter säsongen 1999/2000. Hockey 1995:7. 2000:6.  Årets ishockey 1998 s 228 
303 Hockey 1978:9. 2012. Årets ishockey 1998 s 244-247 
304 Förvisso ingenting nytt, det förekom redan i Edmonton under klubbens storhetstid på 1980-talet, det framgår 

i dokumentären King´s ransom. I Sverige har pappersklapporna vållat konflikt, t ex i Växjö Lakers säsongen 

efter klubbens första SM-guld. I ett inslag i SVT:s Sportnytt i oktober 2015 kan man se att klubben valt att 

införa pappersklappor på sittplats, mot supporterklubbens vilja då det överröstat deras sång, något som 

accelererade i hot på mikrobloggen twitter och facebok mot Växjö Lakers presschef Elisabeth Anderberg som 

polisanmälde hoten. Ett polisärt problem kring hot som sker via sociala medier är att dessa är baserade i USA, 

det menar Bengt Almqvist, polis i Växjö. Något som i förlängningen gjorde det ohållbart för Anderberg att 

arbeta kvar i Växjö Lakers. I januari 2016 valde hon att avsluta sin tjänst. SVT Sportnytt 2015-10-28. Sveriges 

Radio P4 Kronoberg 2016-01-12. TV10 Kings´s ransom 2012-11-30 
305 Expressen 2014-09-25, 2015-08-20 
306 Förvaltningsrätten beslutade i maj 2012 att AIK och Djurgårdens ishockeyklubbar ska betala de polisnotor de 

har erhållit. Kammarrätten gick på förvaltningsrättens dom den 28 november 2012. Domen Örgryte IS (fotboll) 
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Under 1980-talet blev ”Miljonkedjan” (Hardy Nilsson, Lars-Gunnar Lundberg och Martin 

Karlsson, ledd av Örebro IK:s ledare Bo Ahlén) i Örebro IK ett samtalsämne, samtidigt som 

”Troja-fallet” 1980 fick stor uppmärksamhet när SICO lyfte in arbetslivets lagar i elitishock-

eyn. Trojas ordförande och kassör dömdes i Tingsrätten till åtta månaders fängelse för eko-

nomiska oegentligheter. SICO (där samtliga elitseriespelare och 85 procent av division 1-

spelarna var medlemmar 1981) menade att arbetslivets lagar även borde omfatta ishockeyspe-

lare. De kunde inte byta anställning (klubb) när de ville, de hade ingen strejkrätt, ingen rätt 

till normal semester eller sjukpenning och inkomsten var inte ATP-grundande. Att SICO har 

vuxit sig starka på den svenska arbetsmarknaden framgick i Sveriges Radios program Pokal 

som behandlade fackliga frågor inom sporten och sändes sommaren 2014. Där framgick att 

SICO, som i programmet representerades av AIK:s dåvarande lagkapten Patrik Blomdahl 

idag driver frågan om rätten till semester, detta eftersom ishockeyspelare idag är ett yrke.307 

Vidare drabbades ishockeyrörelsen under andra hälften av 1980-talet av bakslag då media 

rapporterade kring ekonomiska turer i ishockeyklubbar. En sådan var Lex Westblom, efter 

Benny Westbloms pensionsavtal med Frölunda som resulterade i att Riksförsäkringsverket 

1983 först beslutade att Västra Frölunda IF skulle betala arbetsgivaravgifter på den ersättning 

som klubben hade betalat till Westblom, ett beslut som fick en ny vändning året efter då be-

slutet överklagades till kammarrätten, för att 1985 avgöras i regeringsrätten. Där beslutet och 

praxis blev att ishockeyklubbar måste betala arbetsgivaravgifter.308  

 

Arbetsmarknadspolitiska beslut gjorde sig påmind när kommunalarbetarstrejken stängde alla 

ishallar en kort period under 1990-talet och Elitserien tvingades ta ett uppehåll på en månad. 

Intressant i sammanhanget är att landslagsspelarna samtidigt hotade med strejk om de inte 

fick höjda ersättningar, 800 kronor i traktamente och 90 000 kronor för VM-guld, något som 

SIF accepterade. Ishockeyns ”politisering” fortsatte under 1990-talet när Västerås IK, efter 

meningsskiljaktigheter med Västerås kommun utlokaliserade fem Elitseriematcher till 

Eskilstuna.309  

 

                                                                                                                                                                            
anses vara ett prejudikat. Bolag som drivs i vinstsyfte ska stå för polisens kostnader i samband med evenemang. 

”Polismyndighetens kostnader kan därför inte anses redan vara finansierade genom skattemedel”, skriver 

förvaltningsrätten i sin dom. Hockey 1980:1  
307 Hockey 1981:1, 9, 1984:3, 1999:2. Förutom att SICO har förhandlat fram en lägstalön för sina medlemmar 

har SICO även förhandlat fram slopad karensdag, till skillnad mot övriga samhället. SICO har även förhandlat 

bort LAS och utbildar agenter. Sveriges Radio P1 Pokal 2014-07-18 
308 Hockey 1980:8, 1981:1, 10, 1984:3, 1986:1, 1987:2. Jyri Backman (2012) I skuggan av NHL s 49 
309 Hockey 1980:1. Årets ishockey 1996 s 4-9, 1997 s 160. http://www.svt.se 2012-05-17 
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I efterhand kan man förenklat utrycka det som att det handlade om pengar, och att skattefrå-

gor hade börjat bli ett ”problem” för ishockeyklubbar. Detta ventilerades redan 1970 och blev 

extra tydligt efter 1982 då svenska ishockeyklubbar blev skyldiga att betala arbetsgivarav-

gift.310 Mitt i sommaren 2015 rapporterade Dalarnas Tidningar om att ishockeyklubbar allt 

oftare skriver åttamånaders kontrakt med sina spelare, detta för att slippa betala lön till spe-

lare under sommaren. Enligt Mora IK:s klubbdirektör Peter Hermodsson är det ett sätt för 

klubben att spara pengar, samtidigt som han bekräftar att det finns spelare i Mora IK som 

använder arbetslöshetskassa under sommarmånaderna.311  

 

I likhet med Fahlström (2001) (och Hockey) vill jag lyfta fram särskilt en händelse som 

väckte stor uppmärksamhet under 1980-talet, nämligen säsongen 1987/1988 när Brynäs IF 

med fem omgångar kvar och med stundande spel i HockeyAllsvenskan, sparkade sin tränare 

(och trotjänare) Tord Lundström. Motiveringen från klubbledningen var att klubben var 

tvungen att visa handlingskraft gentemot klubbens sponsorer. Detta var något nytt i svensk 

idrott och fick mycket stor massmedial uppmärksamhet och markerade att svensk idrott gått 

in i en era med ökat resultatansvar. Det var uppenbart att detta förändrade ishockeyn i ett 

ekonomiskt perspektiv. Det började bli viktigt att alltid vinna, detta märktes t ex 1990 när 

dåvarande förbundsordföranden Rickard Fagerlund hävdade att Tre Kronor alltid måste spela 

med det starkaste laget, på grund av sponsorerna.312  

 

Intressant under denna tid var att elitklubbarna började skriva långtidskontrakt och att klub-

barna under 1980-talet samtidigt började åsidosätta egna produkter i löneförhandlingarna. 

Något som resulterade i att spelare lämnade sina moderklubbar, t ex landslagsspelarna An-

ders Carlsson, som gick från Brynäs IF till Södertälje SK och Tore Öqvist, som lämnade IF 

Björklöven för Luleå HF. Klubbarna ansåg inte heller under 1980-talet ha någon ekonomisk 

möjlighet att ha experter inom marknadsföring, sponsring eller fysiologi. Det kan konstateras 

att det skett en markant förändring då klubbarna idag inte har råd att avstå hjälp av expertis.313  

                                                        
310 Enligt historikern Norberg (2004) ligger idrottsrörelsen mellan idealitet och nöjesliv. Redan 1943 sa RF:s 

ordförande att idrotten var en värnplikt och borde därför befrias från alla skatter. (Ishockey)klubbar skyller inte 

sällan på skatter, men det är (i princip) inte möjligt att undslippa skattskyldighet i ett demokratiskt samhälle. 

Johan R. Norberg (2004) Idrottens väg till folkhemmet s 341, 343. Hockey 1970:2, 1990:12, 1998:7 
311 Motsättningen med vad som anses vara rätt eller fel, inte minst moraliskt mot andra medlemmar i den 

fackliga organisationen unionen som ishockeyspelare tillhör kunde tonas ned då ”nyheten” kom i juli. Detta får 

ses som en känslig fråga för hela fackföreningsrörelsen, inklusive Landsorganisationen (LO) då det var 

förvånansvärt tyst kring detta i media. Dalarnas Tidningar 2015-07-24 
312 Hockey 1988:3. Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 52 
313 Hockey 1985:11 
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”BIG business” 

 

Arbetet med att sprida vikten av en ekonomi i balans gav sig uttryck i att SIF, i slutet av Årets 

ishockey åren 1985-1988 redovisade för sin läsare en klar och tydlig uppdelning av ekono-

min. I den tredje ledaren i rad med ekonomisk tonvikt menade ledaren att det brådskar med 

ett trendbrott när det gäller klubbarnas löneavtal med spelarna. Kontentan blev att SIF 1992 

startade en utbildning för ordförande i ishockeyklubbar. Detta ansågs viktigt av dåvarande 

ordföranden Rickard Fagerlund som menade att den viktigaste ledaren i en ishockeyklubb, är 

ordföranden. Detta kompletteras i Årets ishockey i årgångarna 1990-1995 med en tydlig upp-

delning av ekonomin.314 På det hela taget kan det konstateras att pengar hade lett till en makt-

förskjutning inom ishockeyvärlden. Ingen part hade tagit över, men positionerna flyttades 

succesivt och besluten som berör hela ishockeyvärlden påverkades. I Sverige gav sig detta 

avtryck i att SICO ville ändra gällande reklamrättigheter och överföra dessa i spelarnas ägo. 

Detta ansågs viktigt av SICO, som hänvisade till att TV och kommersiell radio hade gjort att 

arenareklamens värde hade höjts.315 Det gav sig uttryck inte minst under andra hälften av 

1990-talet, då en ny aktör kom in på banan, i form av Skattemyndigheten.316 I Årets ishockey, 

som haft flera sidor med varje distrikt hade nu blivit en bisak. Det är anmärkningsvärt att 

SIF:s ordförande inte hade ordet i Årets ishockey (1999). Det är tydligt att det hade skett en 

kursändring i Hockey och Årets ishockey. Det märks i layouten och i inriktningen på artiklar-

na, i form av mer fokus på NHL och på färgbilder.317  

                                                        
314 Detta i form av budget och utfall för den gångna säsongen, som hade kompletterats med två cirkeldiagram. 

Ett för intäkter och ett för kostnader, en balansräkning och två diagram av resultat och omsättning. Dessutom 

kommentarer till årsredovisningen och en revisionsberättelse med förslag till verksamhetsplan för kommande 

säsong, samt tabeller över licensutvecklingen, antal lag, ishallar, föreningar i distrikten och publikantal. I 

förslaget till verksamhetsplan för nästkommande säsong där utvecklingsutskottets kurser fanns slås jag av att 

inga kurser innehöll ekonomi eller organisation. Utbildningarna var (främst) inriktade på fysiologi och 

idrottscoaching. Att det fanns en tydlig uppdelning och presentation av ekonomin är bra. Om det hade varit 

placerat i början på Årets ishockey hade det  fått större tyngd. Hockey 1992:9. Årets ishockey 1990 s 374-383.  
315 I NHL (som hade utökat från 24 till 26 lag säsongen 1993/1994) från Kanada till USA, från amatörishockeyn 

och IHHF (där IHHF enligt Expressen ville flytta VM från april till september) till NHL och från NHL till 

NHLPA. NHL:s huvudkontor flyttade från Montreal till New York City. Quebec Nordiqes flyttade till Denver 

och blev Colorado Avalance. Winnipeg Jets flyttade till Phoenix (Glendale) och blev Phoenix Coyotes (from 

säsongen 2014/2015 Arizona Coyotes). Hockey 1995:8. Årets ishockey 1993. http://www.nhl.com 
316 Division 1- klubbarnas ekonomiska resultat 1998 visade en förlust på 80 miljoner kronor. Elitserieklubbarna 

hade ett underskott på 100 miljoner kronor, vilket ansågs vara det slutgiltiga beviset på att klubbarna hade tappat 

all kontroll. Hockey 1995, 1998:7 
317 Förklaringen till det kan vara att dåvarande ordföranden Rickard Fagerlund i Hockey (1996) lyfte fram SIF i 

sin som man uttryckte det nya ungdomsprofil. Det märktes i SIF:s nya sponsoravtal. Detta gav sig uttryck i att 

läsaren i Hockey kunde se helsidesannonser med Tre Kronors och Elitserielagens logotyper på chipspåsar av 

märket OLW. Det som fanns om distrikten var en tredjedels sida med tabeller utan text .T ex skriver man om 

lönekarusellen i NHL och lyfter fram New York Rangers (som är ett dotterbolag i en mediekoncern) ägarform 

som framtidens organisationsform. Detta kan jämföras med fotbollen. SvFF:s dåvarande ordförande Lars-Åke 

Lagrell säger i SvFF:s officiella organ Fotbollsmagasinet (1997) att SvFF medvetet valt att göra tidningen mer 
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Dåvarande elitserietränaren Per Bäckman, som i en intervju i Hockey hade deklarerat att man 

som klubb måste värva för att avancera till Elitserien, hade fått i uppgift att göra Malmö Red-

hawks till vinnare, ”till varje pris”. I Malmös fall, där Percy Nilsson, ägare till Malmö Arena, 

med en bakgrund som ”värvarkung”, och som gjort sig känd för sitt uttalande om att ”det är 

alldeles för mycket sport inom idrotten” signalerade undermedvetet att det handlar om värv-

ningar. I Expressen återberättas historien bakom Percy Nilssons succébygge. Enligt Percy 

Nilsson hade Mif 1,5 miljoner kronor i skulder när han tillträdde som ordförande 1984. Ett 30 

procentigt ackord godkändes (även 2009 och 2012) och klubben degraderades 1984. I maj 

1988 presenterade Percy Nilsson, ackompanjerat av orgelmusik åtta nya spelare, däribland 

”världens bästa målvakt” landslagsmålvakten Peter Lindmark. Det var den största satsningen 

någonsin i hockey-Sverige. Året efter presenterades ytterligare fem spelare med landslags- 

och NHL-meriter, inklusive Södertälje SK:s guldtränare från 1985, finländaren Timo Lahti-

nen. Percy Nilsson får sägas vara framträdande och gick i bräschen för den moderna ”kaxiga” 

professionaliseringen och kommersialiseringen av ishockeyn. Percy Nilsson gjorde sig känd 

för ”köpruschen”, något han i SVT:s Skytte kallade för ”härliga tider”.318  

 

För att återkoppla till det om att ”vinna till varje pris”, vill jag framhäva att det inom ishock-

eyn finns (minst) två olika uppfattningar om att ”vinna till varje pris”. När dåvarande för-

bundskapten Pär Mårts i en längre intervju på SVT:s hemsida menar att ”Tre Kronor ska 

vinna till varje pris” handlar det istället om att använda alla resurser i form av idrottspsykolo-

ger, målvaktstränare, pedagoger, kostrådgivare etc.319  

 

                                                                                                                                                                            
ungdomsinriktad, eftersom fotboll (enligt SvFF) är ungdomens stora sport. Hockey 1996:1. 2000:2, 7, 9-12. 

2001:5. Årets ishockey 1999 s 93. Fotbollsmagasinet (1997)  
318 I en intervju med TV-Expressen berättar Percy Nilsson, med glimten i ögat när han i derbyt mot Rögle BK i 

Ängelholm sa att Malmö IF skulle åka helikopter till matchen, vinna matchen och sen åka helikopter till Malmö 

igen. Våren 2011 rapporterar Idrottens Affärer att Percy Nilsson hade lockat över Hugo Stenbäck från 

Linköpings HC, där han gjort sig känd för att bland annat finansiera klubbens två tjeckiska stjärnor Jan Hlavac 

och Jaroslav Hlinka. I artikeln förklarar Hugo Stenbäck varför det blev Malmö Redhawks istället för Linköpings 

HC. Han säger att det var väldigt enkelt. Linköpings HC var en förening medan Malmö Redhawks är ett företag, 

där hans investering på 60 miljoner över tre år kronor skulle ge honom en operationell roll och ett aktieinnehav. 

Percy Nilsson utvecklade sitt uttalande om att det är för mycket sport inom idrotten i SVT:s Min Sanning, där 

han menade att man måste sätta in det i sitt sammanhang, där $ är ett bra instrument. Det får inte vara för 

mycket hjärta som bestämmer, det måste finnas ekonomi i allt man gör. SVT Min Sanning 2014-10-07. Expres-

sen TV 2013-09-20, Expressen 2014-03-02. Idrottens Affärer 2011-05-18. SVT Skytte 1996-09-03 
319 Därför var det kontroversiellt när damkronornas förbundskapten Leif Boork inför hemma-VM i Malmö 2015 

valde att inte använda sig av en idrottspsykologisk rådgivare, något som Tre Kronor och Juniorkronorna 

använder sig av under mästerskapen. Det är också något som krönikören Tommy Sjödin lyfter fram, han menar 

att det finns ett behov av idrottspsykologer inom ishockeyn. Hockey 2002:7. 2011:3. Per Göran Fahlström 

(2001) Ishockeycoacher s 71. I huvudet på Pär Mårts - en förbundskaptens tankar http://www.svt.se. Svensk 

Fotboll 1995:6. Expressen 2014-03-02. Dagens Nyheter 2015-02-02 
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Hans Chrunak, klubbdirektör i Luleå HF under mitten av 2000-talet menade att elitishockeyn 

är big business och att det på isen är proffsigt, men att det inom ishockeyn är ”för mycket 

kraffsande i egen låda”. Ishockeyn hade mycket att lära organisationsmässigt av simningen 

(där Chrunack varit förbundskapten).320 En annan som i egenskap av krönikör på Hockey me-

nade att elitishockey är big business och att det är viktigt att inte glömma bort moral var f.d. 

förbundskaptenen och Elitserietränaren Tommy Sandlin. Sandlin konstaterade att idrotten 

inte kan leva utan pengar. Föreställningen om att pengar skulle vara lösningen på alla pro-

blem och en garanti för framgång håller inte Hockey med om. Hockey gör en jämförelse med 

den professionella fotbollens kommersiellt starka klubbar och ställer frågan varför inte fot-

bollsklubbarna har gjort en Europa-liga? Istället har fotbollen stärkt sina nationella ligor (där 

Champions League har varit moroten för TV-intäkter).321 

 

Sportcheferna 

Ishockeysportens sportchefsroll är aktuell, så tillvida att SHL tillsatte Johan Hemlin som 

sportchef så sent som juni 2014 (efter att Tommy Töpel slutat som sportchef för Hockeyligan 

2011), och att SHL-klubbarnas sportchefer på plats i Chicago i december 2014, mitt under 

pågående säsong beslutade om en ny SHL-regel, den att införa spel tre mot tre i sudden de-

ath. I anslutning till Jörgen Jönssons avhopp som sportchef i Färjestad BK i oktober 2013 

lyfte radiosportens hockeypod Istid fram sportchefernas arbetsbelastning i SHL. Experten 

(f.d. elitspelaren) Kristofer Ottosson och journalisten Magnus Wahlman menade att det är 

hög tid att avsätta pengar för att SHL-klubbarna bör ha två sportchefer med avgränsande ar-

betsområden där de tillåts att stänga av sina mobiltelefoner, enligt Ottoson krävs en omför-

delning av sportchefernas arbetsbeskrivning för att det ska bli långsiktigt hållbart.322  

 

 

                                                        
320 Chrunack hävdar att blandningen av killar och tjejer i en idrottsförening är ett civiliserat och utvecklande 

klimat, och att simningen dessutom har ett förhållningssätt med en kombination av yttersta kollektivism och 

yttersta individualism. I en miljö där det är en självklarhet att både aktiva och föreningen hela tiden siktar på att 

förbättra sig. Hans Chrunack (2003) Kapten med vattenskräck s 14, 63. Hockey 2005:10 
321 Samtidigt menade Sandlin att det är bra att ha pengar så att man kan köpa saker som går att köpa för pengar, 

men att det är mycket bättre att inte förlora sådant som inte går att köpa för pengar. Ishockeyns Champions 

League (CHL) startade 2008/2009 (initiativtagare var Craig Thompson). Säsongen 2009/2010 ställdes CHL in 

p.g.a. finanskrisen (ersattes av European Trophy). I december 2013 meddelade Anders Ternblom, ordförande 

för CHL att IHHF, tillsammans med klubbarna och ligorna (i Sverige, Finland, Schweiz, Tjeckien, Tyskland 

och Österrike) som startade European Trophy ska kora ett europeiskt mästarlag säsongen 2014/2015. Ett 

ishockeyns Champions League (utan ryska klubbar) som SVT direktsänder. SVT Sport 2013-12-09, 2014-02-

27. Hockey 2006:12, 2008:5  
322 http://www.sverigsradio.se/hockeypoden Istid 2013-10-16 
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En som lyft upp sportchefernas arbetsbelastning och ständiga skiften på sportchefspositionen 

är agenten Gunnar Svensson. I en krönika i juni 2014 i Idrottens Affärer konstaterar han att 

när 11 av 26 sportchefer i landets två högsta serier (12 i SHL och 14 i HockeyAllsvenskan) 

slutar mister elitklubbarna nyckelpersoner och därmed kompetens.323 Att sportchefsrollen är 

viktig blev än mer tydligt när nuvarande förbundskaptenen Pär Mårts vid sitt tillträde 2010 

bjöd in inte bara Elitserietränarna som brukligt, utan även Elitserieklubbarnas sportchefer. 

Mårts säger att det är viktigt att förbundskaptenen har en bra kontakt med SHL-coacher och 

dess sportchefer, det ska inte finnas något ”vi och dem”.324  

 

En annan infallsvinkel på sportchefsrollen är huruvida klubbar är ”köpelag” eller inte. I 

SVT:s Hockeykväll besvarar Växjö Lakers sportchef Henrik Evertsson kritiken mot att Växjö 

som vid tillfället spelade SM-final mot Skellefteå AIK 2015, är en klubb med många spelar-

importer (12 stycken) och framställs bland vissa som ett ”köpelag”. Evertsson menar att alla 

lag är ”köpelag” och att det är ett föråldrat synsätt. Han jämför med Detroit Red Wings i 

NHL, där han menar att knappast någon i Detroit gråter över att det för många svenskar i 

laget. Evertsson medger att Växjö Lakers helst också vill ha spelare från Växjö, Småland och 

Sverige, i den ordning, men han säger samtidigt att det är som det är och att elitishockey 

handlar om att vinna, så var spelarna kommer ifrån spelar inte så stor roll.325  

 

Till det kom turerna kring Leksands IF och dess sportchef Tommy Salo hösten 2014. Sport-

chefen Salo gick ut i media 22 september 2014 och sa att han ville säga upp sig från tjänsten 

som sportchef. Detta efter lagets femte raka förlust i SHL-starten 2014/2015. För att dagen 

efter i SVT:s Sportnytt meddela att han blir kvar som sportchef. Bakgrunden var en dispyt 

med Leksands IF Ishockey AB vd Kjell Kruse.326 Reaktionerna lät inte vänta på sig. Aftonbla-

dets journalist Mats Wennerholm lyfter i sin blogg upp en annan sida av myntet, nämligen 

den att Salo under sina tio år i NHL gjort honom ekonomiskt oberoende och att han därför, 

till skillnad mot andra sportchefer sitter i en annan position och kan lämna ett sportchefsjobb, 

utan att för den skull drabbas ekonomiskt.327  

 

                                                        
323 Gunnar Svensson har sex år som sportchef i Vita Hästen och ett år vardera i Troja/Ljungby och Malmö Red-

hawks. Idrottens Affärer 2014-06-22 
324 Expressen podcast Nyström 2014-09-11 
325 SVT Sport 2014-12-27. SVT Hockeykväll 2015-04-09 
326 SVT Sportnytt 2014-09-22, 2014-09-23 
327 Aftonbladet 2014-09-23. I SVT:s Hockeykväll kritiserade experten Patrik Ross Tommy Salos agerande i sitt 

sätt att offentligt kritisera lagkaptenen Johan Ryno. SVT Hockeykväll 2014-10-02 
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Företagsekonomen Lundberg menar att ekonomikunskapen är eftersatt i svensk idrott, och att 

det är ett problem att klubbar hellre anställer en namnkunnig idrottsprofil än en civilekonom i 

rollen som sportchef.328 Åsikterna om ishockeyn och dess ledare är som brukligt många.329  

 

Sportsliga förändringar på och utanför isen 

Det är uppenbart att ishockeysportens professionalisering och kommersialisering har medfört 

större kostnader för klubbarna, t ex i form av högre försäkringspremier. En annan stor kost-

nad för föreningar (och föräldrar) som lyfts fram med jämna mellanrum är utrustningen, 

främst klubbor. Redan 1965 konstaterades att priserna skenat iväg. 1976 kunde läsaren i 

Hockey se att SIF tecknat ett ”klubbavtal” för att reducera kostnaden för klubbarna.330  

 

Det är slående att ingenting är heligt inom ishockeyn. Ett exempel är Karlskrona HK som 

efter avancemanget till SHL valt att byta från röd färg till orange färg i sin logotype. Ett annat 

exempel är SM-guldvinnaren 2015 Växjö Lakers. Redan 2011 kunde läsaren i Smålandspos-

ten notera att klubben offentliggjorde att klubben förutom att ändra klubbens logotype även 

ville ”äga en färg” och där klubben valde färgen orange som ”sin” färg.331 Ishockeyn har 

även, som nämnts tidigare gjort intrång på bandyns heliga dag, annandag Jul i en tid då 

ishockeyn gör en vandring från islador till evenemangsarenor och där nybyggda evene-

mangsarenor separerar den sociala hierarkin med VIP-lounger och ståplats.332  

                                                        
328 Något han menar visar brist på insikt om betydelsen av att kunna handskas med de ekonomiska realiteterna i 

idrottsvärlden. Detta såg vi t ex lockoutsäsongen 2004/2005 när HV71 hade fyra sportchefer (och en 

ordförande) som avgick under säsongen. Årets ishockey 2005. Men även i den s.k. ”Obol-affären”. Där enskilda 

ishockeyspelare och klubbar förlorade pengar. En klubb som förlorade pengar var Luleå HF, enligt SVT:s 

Sportnytt förlorade klubben ca fem miljoner kronor, något som klubbens ordförande Curt Johansson menar är 

fel, till Idrottens Affärer säger han att det var enskilda spelare som förlorade pengar, inte Luleå HF. Idrottens 

Affärer 2007-05-22. SVT Sportnytt 2014-05-16. http://www.shl.se 2014-05-12. Hans Lundberg, 

Linnéuniversitetet 
329 Per Bäckman hade t ex en kommentar kring tillsättningen av vd i en ishockeyförening. Bäckman menar att 

ishockeyklubbar idag kan tillsätta vem som helst som vd. Inom alla andra branscher måste man som han 

uttrycker det ”börja nere i skiten”. Han tillägger att han aldrig har förstått hur man kan gå från att vara spelare 

till att vara huvudtränare i ett seniorlag. Expressen podcast Nyström 2015-03-03 
330 F.d. Tre Kronor- och NHL-spelaren Per-Johan Axelsson (idag scout för Boston Bruins) hävdar i en krönika i 

Hockey 2011 att det räcker gott och väl med träklubbor inom svensk ungdomsishockey. Axelsson menar att 

kunde spelare som Markus Näslund, Paul Stastny och Jason Spezza spela och producera med träklubbor i NHL, 

kan svenska ungdomsspelare (i sina tidiga år) använda sig av träklubbor. Hockey 1976:8, 2010:4, 2011:1. Årets 

ishockey 1965 
331 Expressen 2015-04-16, Smålandsposten 2011-04-21 
332 I juni 2014 beslutade Rögle BK att tröja nr 25, som hängt i taket åter ska användas. http://www.roglebk.se 

2014-06-19. Klubbar, t ex Linköpings HC har korrigerat klubbmärket, genom att ta bort pucken och skriva ut 

stadens namn. I NHL hänger Phil Espositos tröja i Boston Garden, samtidigt som han står staty utanför Tampa 

Bay Lightnings arena. Efter lockoutsäsongen 2005/2006 korrigerade NHL sin logotyp. I NHL spelar klubbar 

med alternativa logotyper. Phoenix Coyotes ägare beslutade t ex att byta namn till Arizona Coyotes inför 

säsongen 2014/2015. Pro Hockey 2013:7. NHL-Stjärnor 2006 s 4. Hockey 2005:6 



 

87 

En som tycker att ishockeyn borde ha låtit bandyn få ha annandag jul är f.d. förbundskapt-

enen Anders Parmström. Han hänvisar till att bandy på annandag jul är idrottshistoria.333  

 

Det kan vara värt att påminna om att Fahlström (2001) menar att ett av ishockeyns problem 

är att skapa ett seriesystem som tillgodoser sportsliga rättvisekrav och samtidigt tar hänsyn 

till de ekonomiska aspekterna. Han menar att ishockey är styrd av ekonomiska faktorer och 

poängterar att det är oerhört viktigt att tillhöra Elitserien då ishockey inte bara handlar om 

segrar utan minst lika mycket om ekonomi, där Elitserien idag (2001) är en mångmiljonindu-

stri.334 Det har skett sportsliga förändringar både på och utanför isen. En förändring som fick 

Leif Boork att reagera i TV4-programmet Elitserien med Wikegård var att Frölunda Indians 

inför säsongen 2012/2013 presenterade en ny styrelsemedlem i form av Detroit Red Wings 

chefsscout i Europa, Håkan Andersson. Detta kritiserades av Boork som menade att Anders-

son därmed sitter på två stolar.335  

 

Att det skett sportsliga förändringar på isen får säkert många att tro att det ligger nära till 

hands att det har med vikande publik- och målsnitt i Elitserien/SHL under de senaste fyra 

säsongerna, men även skenande lönekostnader, där SIF och många klubbar vittnar om fortsatt 

ekonomisk kräftgång att göra. Ett sätt att locka åskådare till arenorna är den ändring som 

förre ordföranden i SIF Christer Englund berättade om inför säsongen 2014/2015. Den att 

klubbarna i SHL bara kommer ha sin egen planhalva utanför sitt eget spelarbås under andra 

perioden. Det innebär längre avstånd till avbytarbåset i första och tredje perioden. Detta ses 

som positivt då SIF kan luta sig mot statistik där det framkommer att det görs mer mål under 

den period när laget har längre till sitt eget bås. Det som är anmärkningsvärt är att det inte 

infördes i HockeyAllsvenskan säsongen 2014/2015 (eller 2015/2016), en säsong där minst 

två lag garanterades uppflyttning till SHL. Däremot ändrade HockeyAllsvenskan, mitt under 

pågående säsong regeln vid straffavgörande.336 Ett annat område som innefattar regler för 

                                                        
333 Expressen 2014-12-26 
334 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 40-76 
335 Håkan Andersson uppmärksammades med ett sex sidor långt reportage i det amerikanska sportmagasinet 

Sports Illustrated i mars 2015. Men även Boork har kritiserats för att sitta på två stolar. När Leksands IF i 

januari 2011 bröt kontraktet med spelaren Johan Alcén (som Boork var rådgivare åt) var spelarfacket SICO:s 

sekreterare Hans Lodin kritisk. Kritiken bestod i att Boork som vid tillfället var expertkommentator i Canal Plus 

och krönikör på Expressen, även var rådgivare åt Alcén. En annan debatt som har lyst med sin frånvaro är att 

Cmoore-experten under säsongen 2015/2016 som sänder SHL och HockeyAllsvenskan, Mike Helber samtidigt 

arbetar som spelaragent, det framgår på spelarfackets (SICO) hemsida. Expressen 2015-03-14. 

http://www.sico.nu 2015-09-10. Aftonbladet 2011-02-05. TV4 Elitserien med Wikegård 
336 Hockey 2014:6. http://www.hockeyallsvenskan.se 2015-12-11. Vid straffavgörande efter en mållös 

förlängning ska from 21 december 2015 ske mot ett och samma mål för båda lagen och där målvakterna ska 
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svensk ishockeys vidkommande är vem som äger namnrättigheter. Detta aktualiserades när 

HockeyAllsvenskans dåvarande vd Stefan Bengtsson på dess officiella hemsida meddelade 

att SHL-kvalet 2015 lanserades som ”Meca Hockey Race”. Något som SIF, som är huvud-

man för svensk ishockey tvingades att förtydliga ur ett juridiskt perspektiv. SIF påminde 

HockeyAllsvenskan om att det finns regler att följa. SIF skickade ut ett pressmeddelande 

med texten: ”HockeyAllsvenskan kan inte och har inte sålt namnrättigheten till dessa kval-

spel. Det HockeyAllsvenskan gjort är att sälja ett sponsorpaket med associationsrätt till 

HockeyAllsvenskan och dess klubbar kopplat till klubbmatcherna”.337  

 

Ljusnande framtid  

Inför säsongen 2013/2014 ändrade Elitserien namn till SHL (Svenska Hockey Ligan/Swedish 

Hockey League). I spåren av namnbytet, och den förväntade ökande professionaliseringen 

och kommersialiseringen av landets högsta liga ifrågasatte Leif Boork SHL och dess regler 

på tränarlicens för SHL-klubbar.338 Att fler matcher skulle generera mer pengar till klubbarna 

har varit en röd tråd i materialet.339 Men den verkliga kontroversiella debatten, med inslag av 

hemlighetsmakeri blossade upp när Expressen dagarna före jul 2013 avslöjade SHL:s planer 

på s.k. wild cards och ”ekonomisk fallskärm” för den klubb som degraderas från SHL. Ett 

förslag där det kommersiella skulle gå före det sportsliga. Med anledning av den s.k. ”eko-

nomiska fallskärmen” från SHL meddelade SHL:s styrelse att SHL AB, tillika ägare har be-

slutat om en ”ekonomisk fallskärm” för att, som man uttryckt det: ”skapa en tryggare om-

ställning för klubbar som berörs av nedflyttning ur SHL”.340 I SVT:s Sportnytt medger SHL:s 

vd Jörgen Lindgren att klubbarna i SHL säsongen 2013/2014 sammanlagt gjorde en förlust på 

17 miljoner kronor, till skillnad mot ett plusresultat på fem miljoner kronor säsongen innan. 

                                                                                                                                                                            
vänta på sin tur i hörnet bredvid målet, syftet är att få så lika isförhållanden för straffläggarna som möjligt och 

påskynda straffläggningen. I samband med detta har AIK valt bort att lägga sina straffar mot ståplats-sektionen 

till förmån för VIP-läktaren. Aftonbladet 2016-01-15 
337 SVT Sportnytt 2015-02-17. http://www.hockeyallsvenskan.se 2015-02-16. Expressen 2015-02-17 
338 I egenskap av krönikör i Expressen lyfte han fram att varken Daniel Rudslätt (sportchef) eller Mattias 

Norström (AIK:s sportråd), som ersatte sparkade huvudtränaren Rickard Franzén i AIK inför kvalserien 2014 

hade den utbildning som SHL kräver. Detta är ingen ny problematik för landets högsta ishockeyserie. Redan 

säsongen 1988/1989 ifrågasatte Hockey hur Christer Abrahamsson kunde vara ansvarig tränare för Leksands IF 

när han ej hade tränarlegitimation för Elitserien. Hockey 1988:10 
339 Ett exempel är Färjestad BK:s starke man och dåvarande klubbdirektör Kjell Glennert. Han hade 2006 ett 

djärvt förslag när han sa att Elitserien för att öka sina intäkter borde utöka till att spela 70 grundspelsomgångar, 

detta skulle ske på bekostnad av en reducering av antalet landslagssamlingar under säsongen, och att Elitserien 

skulle spela fram till VM. Hockey 1976:8, 2006:8, 2010:4, 2011:1, Årets ishockey 1965 s 40 
340 Beslutet innebar att den klubb som spelat i SHL, och som flyttas ned till HockeyAllsvenskan (AIK), erhöll 25 

procent (max sex miljoner kronor) av den totala ekonomiska ersättningen från SHL, och den klubb som gick 

upp (Djurgården) i SHL erhåller 75 procent. En fördelning som endast gällde säsongen 2014/2015 

http://www.shl.se 2014-05-08 
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Enligt Lindgren är publikutvecklingen och spelarlönerna en bidragande orsak till förlustsiff-

rorna. På frågan om han tycker att det är dags att införa lönetak i SHL svarar han att det i 

dagsläget (läs augusti 2014) inte är aktuellt. Dessförinnan hade Lindgren i Dagens Nyheter 

våren 2014 dementerat tidningens uppgifter på att SHL diskuterade ett lönetak för SHL-

klubbarna säsongen 2015/2016 (enligt Dagens Nyheter 40-45 miljoner kronor/klubb).341  

 

Enligt agenten Gunnar Svensson som är krönikör i Idrottens Affärer är lönerna i SHL de 

tredje bästa efter NHL och KHL. Snittlönen i SHL är 90 000-100 000 kronor/månaden. En 

medieprofil som gett sig in i debatten kring spelares löner är f.d. Elitserietränaren och sport-

chefen Niklas Wikegård. Enligt Wikegård tjänade vissa spelare i Elitserien säsongen 

2012/2013 mellan 300 000 och 400 000 kronor i månaden. I sin videoblogg i juni 2015 säger 

han att spelarlönerna i svensk ishockey måste upp, för att svenska spelare ska välja att spela i 

SHL, istället för i ligor i Europa.342 Ishockeysporten är väl medveten om beroendet av pen-

ningstarka åskådare till arenorna. En av anledningarna till publikbortfall beror på konkurren-

sen om åskådarna, t ex spelade AIK Hockey och AIK Fotboll seriematch samma dag (28 ok-

tober 2012).343 Ett exempel på en sportslig förändring inför säsongen 2014/2015, som SIF och 

SHL i förlängningen hoppas ska ge fler mål och ökad publiktillströmning till arenorna är in-

förandet av större ytterzoner.344  

 

 

                                                        
341 SVT Sportnytt 2014-08-05. Dagens Nyheter 2014-05-09 
342 Idrottens Affärer 2013-12-19. http://wikegard.blogg.tv4.se 2013-01-06. 2015-06-03. I SVT:s Stoptid 

berättade Färjestad BK:s Gunnar Johansson (22 år) att han hade en årsinkomst 1976 på 40 000-45 000 kronor 

från sitt civila arbete, och 30 000 kronor från Färjestad BK. SVT Stoptid 2014-09-12 
343 Våren 2013 spelade Elitserien, kvalserien till Elitserien och Tre Kronor samma dag (3 och 5 april). Våren 

2016 spelade Tre Kronor träningslandskamp samtidigt som SHL-finalmatch fyra spelades. Men även det faktum 

att åtta av poängligans tio främsta spelare har lämnat SHL för andra ligor och länder. Säsongen 2014/2015 var 

det enligt SIF:s förre ordförande Christer Englund 200 svenska spelare utomlands och vid jul och nyår 

2015/2016 spelade 81 svenskar i NHL 
344 TV4 Elitserien med Wikegård 2013-01-22. Andra förändringar är att den förlängda mållinjen har flyttats 70 

cm, införande av hybrid-icing och ett nytt slutspelsformat. Även en arbetsmarknadsreglering genom slopandet 

av importregeln med max två icke EU-spelare per lag from säsongen 2013/2014. Enligt SVT Sportnytt 2013-06-

20 gjorde sju elitserieklubbar vinst, medan fem klubbar visade röda siffror. Ett sätt för klubbarna att minimera 

kostnaderna har varit att hyra ut kontraktsbundna spelare till KHL. Trots VM-Guld 2013 gjorde SIF ett 

minusresultat (ca 25 miljoner kronor) på hemma-VM 2012 och 2013. Det bör påpekas att när Tre Kronor vann 

OS och VM 2006, fick SIF, enligt förre ordföranden Christer Englund inte mer sponsorintäkter säsongen därpå. 

Hockey 2013. http://www.shl.se. SVT Sportnytt 2014-07-23, 2014-08-05, 2014-08-06, 2014-10-28. Dagens 

Nyheter 2014-05-09. Införandet av detta har fått kritik. En som kritiserat detta är dåvarande förbundskaptenen 

Pär Mårts. Han säger att införandet av större ytterzoner är fel väg att gå. Istället borde SIF (och alla andra 

aktörer såsom CHL, IHHF, SHL) utbilda fler och bättre tränare så vi får fram bättre spelare. Expressen podcast 

Nyström 2014-09-11. TV4 och TV12 2016-04-21  
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Vidare meddelade SIF 13 mars 2014 att SHL inför säsongen 2014/2015 kommer att utökas 

från 12 till 14 lag. Reaktionerna (inklusive forskarsamhället) var starka,345 det inkluderar 

summeringen av SHL-säsongen 2015/2016 från SVT:s Sports ishockeyexpert Mikael Rehn-

berg. Han säger att svensk ishockey så fort som möjligt bör gå tillbaka till 12 lag i SHL, an-

ledningen är att det inte finns spelare att fylla 14 lag med. SIF:s svar i samband med utök-

ningen av SHL från 12 till 14 lag i mars 2014 lät inte vänta på sig. I SVT:s Sportnytt visas en 

skylt med texten:346 

 

”Styrelsen är fullständigt överens om att den modell som har skapat vår posit-

ion på ishockeyns världskarta även framgent är den modell som ska gälla. 

Alltså skall sportsliga meriter stå framför kommersiella grunder för en rättighet 

om tillhörighet” 

Christer Englund. ordförande i SIF 2004-2014 

 

SIF har även beslutat att ha årsmöte vartannat år, istället kommer Hockeyforum vara mötes-

plats mellan årsmötena. Förbundsstyrelsen redovisar koncernens ekonomiska resultat för det 

gångna verksamhetsåret, det framgår av verksamhetsberättelsen för säsongerna, som finns att 

tillgå på SIF:s officiella hemsida.347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
345 En som inför säsongen 2014/2015 hävdade att det är den överlägset sämsta på 40 år var Mats Wennerholm, 

journalist på Aftonbladet. Han menade att stjärnflykten som skedde efter säsongen 2013/2014 var självförvållad, 

en effekt av SHL-klubbarnas dåliga ekonomi, där klubbarna släppt kontraktsbundna spelare för att göra en 

lågbudgetsatsning då risken att ramla ur SHL säsongen 2014/2015 var minimal. Aftonbladet 2014-07-24 
346 Enligt Expressen hade SHL planer på att förändra ligasystemet inför säsongen 2014/2015. SHL ville införa 

lönetak och lönegolv, skrota kvalserien och utöka antalet SHL-lag. Dessutom ville SHL att de två lag i 

Allsvenskan som genererar mest pengar skulle ges en gratisplats i SHL (s.k. wild cards), och att lag skulle 

kunna ansöka om en plats i SHL. Sociologen Annika Eliasson diskuterar kring detta i artikeln ”Svenska 

hockeyligan och den svenska idrottsmodellen på kollisionskurs”. http://www.idrottsforum.org 2014-01-07. SVT 

Sportnytt 2013-12-19. 2016-04-28, Expressen 2013-12-13 
347 http://www.swehockey.se 
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SAMMANFATTANDE ANALYS  

Det är tydligt att SIF och svensk ishockey har genomgått en lång resa. Från att ha varit en del 

av Svenska fotbollförbundet, till att idag vara en professionaliserad och kommersialiseraad 

arenaidrott.348 Undersökningen lyfter fram (främst) Hockey och Årets ishockeys bild av pro-

fessionaliseringen och kommersialiseringen av svensk ishockey. Undersökningens frågeställ-

ningar lyfter inte bara fram sakfrågan, utan behandlar även upptakten till professionalisering-

en och kommersialiseringen, lönerna i SHL och HockeyAllsvenskan, enskilda ledares åsikter 

samt vilken eftergift och följder professionaliseringen och kommersialiseringen har fått.349  

 

För att sammanfatta perioden 1956-2016 kan konstateras att pengarna har ritat om ishockey-

kartan, t ex när NHL förlade sin premiär i Globen med New York Rangers och dess fran-

chise-player Henrik Lundqvist och Ryssland startade KHL 2008. Pengar har alltid haft en 

påverkan på utvecklingen inom olika områden och den professionella och kommersiella 

ishockeyn är inget undantag.350 Det går dock inte att komma förbi att ishockey som sport är 

grunden för ishockeyns långsiktiga professionella och kommersiella utveckling och styrka. 

Det är viktigt att uppmärksamma.351 De olika perioderna kan i korthet sammanfattas med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
348 Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher s 183 
349 Genom att jag började med att läsa avhandlingarna Ishockeycoacher av Fahlström, Structures beyond the rink 

av Fahlén och Folkhemmet på is av Stark, hade jag en bra förståelse för svensk ishockey, och dess 

professionalisering och kommersialisering i klubbarnas resa från förening till organisation 
350 Ett kontroversiellt exempel är konflikterna mellan NHL och NHLPA (hösten1994, lockout-säsongen 

2004/2005 och stora delar av säsongen 2012/2013). Det resulterade i att NHL-spelare representerade svenska 

klubbar. Ett moraliskt och juridiskt dilemma var att spelare erhöll arbetslöshetskassa från USA/Kanada, 

samtidigt som de ”snodde jobb” och kvitterade ut lön i Sverige 
351 En annan faktor som bör beaktas är den historiska och kulturella. I likhet med historikern Andersson (2002) 

vill jag lyfta fram att det svenska amatöristiska idrottssystemet har möjliggjort, utvecklat och vetenskapliggjort 

att ishockeyn, genom influenser från främst f.d. Sovjetunionen och Kanada (helt oberoende på ländernas 

politiska system) kunnat forma, sprida och utveckla ishockeysporten i en för Sverige passande form. Torbjörn 

Andersson (2002) Kung Fotboll s 547, 603 
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1956-1979 

 

o Rosenlundshallen, den första moderna inomhusarenan invigs i Jönköping 1958 

o Införandet av sarg-och dräktreklam säsongen 1959/1960 

o Distriktsturneringen TV-pucken startar i Sveriges television (SVT) 1959 

o Västerbottens TV-pucklag skapar (varumärket) ”TV-puckshögen” 1961 

o Riksidrottsförbundets avskaffande av amatörbestämmelserna 1967  

o Internationella Ishockeyförbundets införande av offensiv tacklingsregel 1970 

o Elitseriens inträde med 10 lag säsongen 1975/1976  

o SIF:s beslut att inte deltaga i OS i Innsbruck 1976 

o Bildandet av spelarfacket SICO 1977 

o Internationella Ishockeyförbundets arrangerar junior-VM 1977 

o Två svenska NHL-spelare blir högst betalda i ishockeyvärlden 1978 

 

1980-1989 

 

o Spelarvärvningar med Örebro IK:s ”miljonkedja” i täten. Ledd av Bo Ahlén 

o ”Troja-fallet” 1980. Där ledare dömdes till fängelse för ekonomiska oegentligheter 

o Djurgårdens 15 miljoner kronor i skulder, ackordsuppgörelse blev räddningen 

o Husvagnsföretaget Polarvagnen AB pryder Tre Kronors matchdräkt. Djurgårdens 

klubbmärke omfamnas av (statliga) Tipstjänst Joker  

o Sveriges television (SVT) börjar sända Hockeykväll 1985 

o Expansion av Elitserien till 12 lag och ideologisk instabilitet 

o Percy Nilsson i Malmö IF skapar ”hockeyköplag de luxe” och värvar ”världens bästa 

målvakt”, landslagsmålvakten Peter Lindmark 1988 

o ”Fallet Tord Lundström”. Huvudtränaren (och trotjänaren) som sparkades för att visa 

handlingskraft gentemot sponsorer markerade en era med ökat resultatansvar 1988 

o Wayne Gretzky lämnade Stanley-Cup mästarna Edmonton Oilers för spel i Los Ange-

les Kings, en övergång som kom att rubba maktbalansen i NHL  

o Reklamfinansierade TV3 direktsänder (SVT med fördröjning) VM från Stockholm i 

nybyggda Globen 1989  

o Damkronorna spelar sin första VM-match 1989 

o Mats Sundin blir 1989 den förste europé någonsin att draftas som nummer ett i NHL 
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1990-1999 

 

o Dam-VM införs 1990. Konflikten i NHL mellan NHL och NHLPA hösten 1994 

o Politisk omvälvning i öst samt Bosman-domen i december 1995 

o NHL:s representanter reser till Örnsköldsvik och Peter Forsberg med Stanley-Cup 

pokalen 1996 (och till Röda torget i Moskva 1997)   

o Svensk ishockey drabbas 1991 av sin första konkurs i form av IFK Lidingö 

o Ledande i den fortsatta förvandlingen av ”penga-noja” är män, t ex Percy Nilsson 

o Införandet av tränarlicens för coacher 1990-1995 

o Införandet av elitlicens för klubbar 1995-2000 

o TV och IT/internet förändrar sponsormarknaden. Vinter-respektive sommar OS spelas 

med intervaller (1994). OS öppnas upp för proffs (1998) 

o Klubbar genomför namnbyten och logotyper, bolagiseras och blir underhållningsindu-

stri i evenemangsarenor 

 

2000-2016 

 

o SIF inför elitlicensen 2004 (för division 1 klubbar säsongen 2012/2013) 

o Percy Nilsson startar TV4-såpan ”Percys pågar” 2003, finansierar och bygger Malmö 

Arena, en ishockeyarena i världsklass 2008. Riksserien för damer startar 2008 och by-

ter 2016 namn till SDHL 

o Lockoutsäsongen 2004/2005 och införande av lönetak i NHL säsongen 2005/2006. 

Konflikten mellan NHL och NHLPA 2012/2013 

o Ishockeykartan ritas om. År 2008 förlägger NHL sin premiär i Stockholm och ryska 

KHL startar   

o Finländskt och amerikanskt delägarskap, i kombination med Hugo Stenbäcks $ och 

Mikael Fahlanders ”Robin Hood sponsring” av flera ishockeyklubbar 

o Hockeyskandalen skadar ”varumärket” Tre Kronor. Sverige och Finland delar VM  

o Leksands IF och Mora IK möttes i ett allsvenskt daladerby i Globen 2016 och 2013 

o CHL (utan ryska lag) återupptas och direktsänds i SVT 2014/2015 och  2015/2016 

o Elitserien byter namn till SHL inför säsongen 2013/2014 och beslutar om utökning av 

SHL med två klubbar inför säsongen 2015/2016 

o SIF medverkar i politikerveckan i Almedalen, Visby 2015 

o SIF beslutar om ett nytt lag i TV-pucken 2016 
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KONKLUSION 

Den svenska ishockeysporten mellan åren 1956 och 2016 har genomgått en förändring där 

pengarna idag spelar en allt mer central roll. Efter att ha undersökt Hockey och Årets ishockey 

mellan åren 1956 och 2016, kan jag konstatera att professionaliseringen och kommersiali-

seringen inom svensk ishockey är ett ständigt återkommande ämne. Jag har med denna upp-

sats förklarat professionaliseringen och kommersialiseringen över tid. Ishockeysportens pro-

fessionalisering och kommersialisering är komplex och innehåller olika miljöer som påverkar 

ekonomin, t ex finansiella marknader och statliga myndigheter som handhar moms och skat-

ter. Min tolkning är att ekonomi fram till 1990-talskrisen var underordnat spelets utveckling. 

Men att ekonomi, organisation, professionalisering och kommersialisering idag debatteras 

flitigt inom svensk ishockey.352  

 

Resultatet i studien pekar i samma riktning och bekräftar det som Fahlström, Fahlén och 

Stark diskuterar kring i sina avhandlingar. Resultatet ska uppfattas som en komplettering och 

bekräftelse på tidigare forskning inom ishockey, att ishockey är idrott, ekonomi och under-

hållning.353 Det ska understrykas att klubbarna som försatts i konkurs och som återges i bilaga 

två inte är representativa för ishockeyns professionalisering och kommersialisering, men ger 

ytterligare en bild. Att jag lyfter fram det är alltså inte för att ”hänga ut” någon klubb eller 

distriktsförbund. Vad jag vill är att fästa uppmärksamhet på ett problem inom ishockeyspor-

ten. Det gäller inte minst konsekvenserna för ortens ungdomsishockey. Det kan konstateras 

att det finns en ovilja att granska ”svarta rubriker” och (svarta) löner, att lyfta upp frågan för 

en seriös diskussion. Ishockeyn själva har här ett ansvar.354  

                                                        
352 I Hockey, Årets ishockey, Hockeyforum och tränar/ledarutbildningar i SIF:s regi. Och att SIF konsekvent 

arbetar med frågor kring ekonomi i Ordförande har ordet, Ledaren i Hockey och Verksamhetsberättelser 
353 En förhoppning med resultatet är att lyfta professionaliseringen och kommersialiseringen av ishockeyn på ett 

sundare plan. För utan stabil organisation och en ekonomi i balans kan inte ishockeyföreningar bedrivas 

långsiktigt. Dessa fynd är viktiga för ishockeyrörelsen då svensk ishockey är inne i en brytningstid med en 

maktkamp mellan NHL och KHL (CHL). Hans Lundberg (2009) Kommunikativt entreprenörskap s 21-22 
354 När en ishockeyjournalist inte är kritisk tillför han/hon inget i debatten. På så sätt blir ishockeyjournalister 

mer förytligande än fördjupande. Om/när ishockeyjournalister ingår i ett samtal som inte finns, t ex debatter om 

anorexi, näthat, pedofiler, hjärnskador, pennalism, missbruk, rattonykterhet, (ekonomisk/kommunal) dopning, 

inkilning, ”externa finansiärer” eller skattebrott är det inte proaktivt utan reaktivt, journalisten väljer istället att 

skriva när ett problem är ett faktum. Tobias Stark, Linnéuniversitetet i Växjö. Inklusive ishockeyjournalister 

som (ibland) kan uppfattas som slätstrukna och konflikträdda i artiklar. Ett exempel var debatten kring en 

eventuell bojkott av ishockey-VM i Vitryssland 2014. I SVT:s Aktuellt och Agenda (2012-05-03) sa SIF att det 

är politiker som har verktygen, inte SIF. Något som också René Fassel, ordförande i IHHF underströk under 

ishockey-VM 2013. SVT Sport 2013-09-13. Idrottens Affärer hakade på debatten och påminde läsaren om att 

om Sverige kunde närvara vid OS i Kina 2008 och fotbolls-VM i Argentina 1978 ska Sverige spela ishockey-

VM i Vitryssland. Idrottens Affärer 2012-05-08. SVT Agenda, Aktuellt 2012-05-03, SVT Sport 2013-09-13 
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I Hockey och Årets ishockey framställs i viss mån ishockeyrörelsen som konflikträdd. Det blir 

lite av ett samtal som inte finns (t ex ekonomiska problem). Det kan ha att göra med struk-

turen i svensk ishockey.355 Något som Fahlström (2001) diskuterar kring, att ishockeyn är 

framåtblickande, ”nästa byte”, ”nästa match”. Klubbarna anser sig inte ha råd med långsiktig 

planering och i det offentliga samtalet vill ingen prata om dålig ekonomi eller bristfällig or-

ganisation. Det är en utveckling som riskerar att leda till en tydligare nivåskillnad mellan 

divisionerna, i fråga om både ekonomi och övriga resurser, och kan på sikt få allvarliga kon-

sekvenser för nyrekryteringen av spelare och ledare. Fahlström (2001) konstaterar vidare att 

ishockeyn har gått från amatörism, med en folkrörelsetradition, internationella gentlemanna-

influenser och idrott åt alla. Till professionalisering när RF avskaffade amatörreglerna 1967 

och därmed blev idrott en profession. Till en kommersialisering där ishockey är ekonomi och 

underhållning.356 I efterhand kan konstateras att professionaliseringen och kommersialisering-

en har fått fäste inom ishockeyn.357  

 

Stark (2010) hävdar att en anledning till professionaliseringen och kommersialiseringen inom 

svensk ishockey är att proffsligor inom ishockeyn har funnits i Kanada sedan 1904, det ligger 

i ishockeyns ”natur”. Enkelt uttryckt kan man säga att ishockeyn sedan den första regelrätta 

matchen i Montreal 1875 drivits av (professionella och) kommersiella intressen.358 Det ligger 

nära till hands att säga att professionaliseringen och kommersialiseringen inom ishockeyspor-

ten i Sverige, följt i spåren av den gängse samhällsomvandlingen i landet, samtidigt som 

ishockeysportens maktcentrum utspelar sig i Nordamerika. När den internationella ishock-

eysporten professionaliserades och kommersialiserades i Kanada hamnade svensk ishockey 

på efterkälken. För att svensk ishockey ska ligga i världstoppen krävs fler isytor och kapital-

starka investerare och samarbetspartners. Men som studien visar har professionaliseringen 

                                                        
355 Jag reflekterar över att Årets ishockey inte tar chansen att analysera mer ingående och omfattande, då årsbo-

ken utkommer efter säsongens slut. Istället är det mycket färgbilder. I Hockey däremot finns en debatt i frågor 

som rör idrotten i stort, t ex Idrotts-AB, SOK:s och IOK:s roll. Hockey 2006:4 
356 Ishockeyn har globaliserats t ex i form av framväxten av internationella organisationer, men även kulturellt, 

där det skett en framväxt av en (massproducerad) enhetlig kultur. Det ger sig även uttryck i politiken där det har 

skett en förskjutning av makten till överstatliga eller mellanstatliga organ. I allt detta har medialiseringen varit 

ishockeyns genomslagskraft. Per Göran Fahlström (2001) Ishockeycoacher   
357 Spelare och ledare, med egna distributionskanaler, författar böcker, både under och efter sin karriär, öppnar 

krog (Idrottens Affärer 2010-11-08), gör reklam, både i Sverige och i Nordamerika. Inför NHL-starten 2013-01-

19 gjorde t ex New York Rangers målvakt Henrik Lundqvist en reklamfilm iförd full utrustning i Sports Center 

på ESPN. Lundqvist var även med i Late Show på NBC iförd Rangers matchtröja. http://www.nhl.com. 

Noterbart är att Lundqvist marknadsförs som franchise player inte bara hos Rangers, utan hela affärsmodellen 

NHL, t ex i ESPN:s dokumentärserie Beginings. Aftonbladet 2013-01-12, 2013-01-19 och 2014-08-29 . Lun-

dqvist är även affischnamnet på SIF:s hemsida inför World Cup 20016. http://www. swehockey.se 
358 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 36. Föreläsning Ishockeyns kommersialisering och professional-

isering – begrepp och perspektiv i kursen Ishockey, kultur och samhälle HT15 
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och kommersialiseringen inom svensk ishockey en egen slags dynamik. Jag tänker t ex på 

enskilda sponsorer som Percy Nilsson som varit Malmö IF:s starke man sedan 1983, som 

bevisligen varit ishockeyn trogen i både mot- och medgångar. Inte minst med bygget av 

Malmö Arena har han bevisat att han hela tiden har haft ett långsiktigt intresse att bygga upp 

ishockeyn i Malmö. Kring detta kunde man se i SVT:s Min Sanning som sändes i oktober 

2014. Percy Nilsson hade enligt egen utsago bestämt när han gick in i Malmö IF 1983 att han 

skulle göra som han gör med ett företag, kring detta resonerar Percy Nilsson i Niklas Wike-

gårds pod. Detta har förstärkts ytterligare när Wikegård i sin videoblogg inför SHL-starten 

2014/2015 konstaterade att SHL har utvecklats till en ren affärsrörelse, där endast ett visst 

antal lag kan vara med.359 Andra enskilda finansiärer har t ex varit Gösta Carlsson i Rögle BK 

under 1960-talet. Miljardären och Kinnevik-arvtagaren Hugo Stenbäck som satsade pengar i 

Linköpings HC under ett antal säsonger och sen 60 miljoner kronor i Malmö Redhawks un-

der tre säsonger, med start säsongen 2011/2012, Bo Ahlén, mannen bakom den s.k. miljon-

kedjan i Örebro IK, Jan Kaber som utmanade Frölunda när han satsade på IF Mölndal under 

andra hälften av 1980-talet, Mikael Fahlander, mannen bakom Örebro HK:s väg till SHL, 

som även har gjort sig känd för att hjälpa ishockeyklubbar i ekonomiska trångmål, han stöttar 

även Luleå HF dam ekonomiskt och nu senast där ”tv-spelsutvecklaren av Minecraft” Jakob 

Porsér meddelat att han avser att stödja Luleå HF dam- och herr ekonomiskt.360 Professional-

iseringen och kommersialiseringen har även styrts av orsaker utanför ishockeysporten, t ex 

globala ekonomiska förändringar som Bosmandomens effekt på ishockeysporten, där en till 

dittills grundläggande aspekt försvann - klubbarnas möjlighet (och makt) att sälja och köpa 

spelare.361  

 

Min tolkning blir, i likhet med Stark att ishockeysportens professionalisering och kommersia-

lisering är en ständigt pågående process, där vissa perioder har varit mer intensiva än andra. 

Generellt sett handlar mycket av artiklar inom ishockeyn att återge vad som har hänt på rin-

ken. Det är på ett inomidrottsligt plan som ekonomiska, professionella och kommersiella 

villkor berörs, men de följs inte upp systematiskt. Då är det bra att kunna skapa en överblick 

över problematiken, inte minst då ishockey är resurskrävande i form av anläggningar, skydd 

                                                        
359 SVT Min sanning 2014-10-07. http://wikegard.blogg.tv4.se 2015-02-26 
360 Enligt Aftonbladet berättade Jakob Porsér själv för lokaltidningen Norrländska Socialdemokraten inför CHL-

finalen 2015 i Luleå att han avser att sponsra Luleå HF. Han var också tydlig med att framhålla att han inte 

kommer att ha mer att säga till om i klubben, än det medlemskapet i klubben redan ger honom. Aftonbladet 

2015-02-03. 2016-05-03. SVT Sportnytt 2015-08-14 
361 Idrottens Affärer 2014-02-12 
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och klubbor. Det är viktigt då ishockey i mångt och mycket är ett självreproducerande sy-

stem, det är även viktigt då vi har nya medievanor, med nyheter i realtid direkt i mobilen.362  

 

Att nyansera bilden av professionaliseringen och kommersialiseringen inom svensk ishockey 

som förmedlas genom årens lopp sett ur de officiella organen Hockey och Årets ishockey me-

nar jag stärker dagens debatt om löne- och kostnadsutvecklingen inom svensk ishockey. Min 

studie visar att i den tilltagande professionaliserings- och kommersialiseringsprocessen som 

svenska ishockeyklubbar genomgår, t ex bolagisering av ishockeyklubbars seniorverksamhet, 

ökar ekonomins betydelse för landets ishockeyklubbar. Det kan på sikt förändra ishockeyrö-

relsen i grunden. Jag tänker på ishockeyn ur ett samhällsperspektiv, genom politikers inställ-

ning till ungdomsishockey och dess ekonomiska bidrag, t ex i Statens stöd till idrotten. Hur 

stat och kommuner sluter upp ekonomiskt till ishockeyklubbar i relation till motions- och 

annan tävlingsidrott. Är folkets vilja elitishockey eller breddverksamhet?363  

 

En som lyfte fram politikers framtida scenario efter Bosman-domen var Percy Nilsson. År 

1996 sa han i samtal med Göran Skytte i SVT:s Skytte att han trodde att kommuner inom två 

till fem år kommer att tvingas till att hjälpa (elitishockey)klubbar, t ex genom subventioner av 

matchbiljetter. Detta var inte gången detta lyftes fram, redan 1979 ventilerades dessa tankar i 

årsöverskriften i Årets ishockey.364 Utan tvekan har svensk ishockey och ishockeysportens 

professionalisering och kommersialisering i stort genomgått stora förändringar sedan 1956. 

Med NHL (AHL), Europaligor och KHL har svensk ishockey fått ytterligare konkurrens.365  

 

Med namnbytet av varumärket Elitserien till SHL inför säsongen 2013/2014 blev det än tyd-

ligare med en kursändring inom svensk ishockey, med inslag av nordamerikanska (läs NHL) 

förtecken. Beslutet att ändra transferfönstret efter OS i Sotji från 31 januari till 27 februari, 

stärker även det bilden av att det kommersiella gick före det sportsliga.366  

                                                        
362 Tobias Stark (2010) Folkhemmet på is s 72, 77  
363 Detta är något som företagsekonomen Magnus Forslund vid Linnéuniversitetet lyft fram i artikeln ”Vanligare 

att elitklubbar räddas med skattepengar”. Sveriges Radio P1 2013-08-01  
364 SVT Skytte 1996-09-03. Årets ishockey 1979 
365 Men även nya professionella och kommersiella verksamhetsområden, t ex rätten att översätta och publicera 

delar av SIF:s utbildningsmaterial (till KHL:s juniorliga MHL) 
366 Jag antar att det även gällde ändringen inför SHL-säsongen 2015/2016 då transferfönstret flyttats fram från 

den 31 januari till den 15 februari, något som lyftes fram på SHL:s årliga upptaktsträff. En som var kritisk till 

ändringen var f.d. NHL-, Elitserie- och Tre Kronor spelaren Per-Johan Axelsson. I egenskap av ishockeyexpert i 

SVT:s Hockeykväll säger han att det är en tråkig utveckling att klubbar fyra omgångar före slutet i SHL kan 

köpa och sälja spelare. SVT Hockeykväll 2014-02-28. Aftonbladet 2015-09-09. Hockey 2004:8 
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Hermeneutik kan som nämnts i metodavsnittet översättas med tolkningslära. I min herme-

neutiska analys utgår jag från Larsson (2002). Han skriver att hermeneutik är mer inriktad 

mot närhet, subjektivitet och specificitet, till skillnad mot positivismens krav på distansering, 

objektivitet och generaliserbarhet. Där hermeneutiken strävar efter att skaffa sig så mycket 

information om en annan människas sätt att tänka och handla att hon kan förstå den andra 

människans tänkande och handlande. Något jag strävat efter i min studie, att analysera hur 

SIF hanterat frågor kring professionalisering och kommersialisering, och vad ”ishockeyfolk” 

har lyft fram i SIF:s officiella organ Hockey och Årets Ishockey. Larsson tillägger att man i 

hermeneutiska sammanhang ofta talar om den ”hermeneutiska cirkeln”, vilket innebär en 

”fördjupning av förståelsen av en tidsålder, en kultur, en person etc. genom att studiet av de-

taljerna ger en bättre överblick samtidigt som överblicken ger detaljerna ny mening i en fort-

skridande process”.367  

 

Resultaten visar att både professionaliseringen och kommersialiseringen är av stor betydelse 

för Svensk ishockeys utveckling. Min slutsats blir att kunskapen om ishockeyns professional-

isering och kommersialisering inom svensk ishockey både bör breddas och fördjupas. Fram-

förallt tänker jag på att nyttja akademin på högskolor och universitet, i kombination med 

SIF:s utbildningar för att klubbledare ska införskaffa grundläggande kunskaper inom områ-

dena professionalisering och kommersialisering. Exempel på det är att bolagiseringen av 

ishockeyklubbarnas seniorverksamhet i framtiden kommer ställa högre kunskapskrav, t ex ur 

ett juridiskt perspektiv med licensavgifter och anvisningar från EU och CAS (Court of Ar-

bitration for Sport), den europeiska domstolen för idrottsfrågor.  

 

I materialet kan man läsa att det är ”pengarna som styr”. SIF och ishockeyrörelsen gör det väl 

enkelt för sig när de säger att det är pengarna som styr då det alltid är människor som styr, 

d.v.s. den som har pengarna styr.368 Min poäng är att genom ökad kunskap inom ishockeyns 

professionalisering och kommersialisering kommer Svensk ishockey även i framtiden ligga i 

framkant på landslagsnivå, där grunden är ishockeykulturen på många orter i landet (men 

även ”nya” orter) och en stark organisatorisk bas i SIF, i kombination med det höga antalet 

spelare i NHL. Det som räknas in som illavarslande är klubbarnas svaga ekonomi och låga 

                                                        
367 Håkan Larsson (2002) Pedagogiska perspektiv på idrott s 38-39 
368 T ex nuvarande Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik Sylvegård, f.d. krönikören i Hockey Hans 

Andersson, f.d. Elitserietränaren Per Bäckman, f.d. Tre Kronor-målvakten Peter Lindmark, f.d. NHL, KHL- och 

Tre Kronor spelaren Mattias Weinhandl och ishockeyjournalisten Tomas Ros för att nämna några. Hockey 

2000:7, 2002:7. Årets ishockey 1996 s 4-9, 1998 s 165-165. Expressen TV:s Hockeyallsvensk special 2013-11-

06. Expressen 2013-01-02, 2008-09-02. Aftonbladet 2003-11-23, 2015-03-07 
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omsättningar. Klubbarna behöver generellt en kompetenshöjning för att ta nästa steg på den 

professionella och kommersiella marknaden. Där en sådan är arenafrågan, som i sin tur berör 

klubbarnas ekonomi, organisation, ungdoms- och juniorverksamhet samt samarbetsvilja med 

lokala politiker (som oftast är ägare av arenorna).369   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna uppsats bör ses som en pilotstudie inom ishockeysporten. Med denna studie som un-

derlag kan framtida forskning gå vidare ur en fysisk, historisk eller institutionell lokali-

sering.370 Andra områden av intresse är bilders inverkan på ishockeysporten. Jag har inte gjort 

någon bildanalys i de fall då det varit bilder i anslutning till texterna. Ett exempel på bilder i 

anslutning till ishockeyn i SIF:s officiella tryckalster var när SIF:s förre ordförande Christer 

Englund i ledaren lyfter fram att när artistskatten försvinner kommer det slå hårt mot ishock-

eyn, därför ville SIF att Riksidrottsstyrelsen tar i frågan om alternativ skatteavdrag. Denna 

ledarartikel i Hockey var inbäddad med gröna dollarsedlar.371 Bilders betydelse blev än mer 

påtagligt i VM i Vitryssland 2014 när TV4-tittare i direktsändning kunde se ett ”dödstecken” 

från Rysslands förbundskapten Oleg Znarok i matchen mot Tre Kronor, riktat mot den 

svenska assisterande coachen Rickard Grönborg. En fördjupning av professionaliseringen 

och kommersialiseringen skulle kunna göras med hjälp av bilder, som ju är ett globalt språk 

där ishockeykonsumenter gått från att uppleva ishockey, till att dokumentera (selfish).372 När 

läsaren kan koppla ishockeyn till en bild höjer han känslan och kommer närmare ishockeyn.373  

                                                        
369 Bill Sund (2008) Fotbollsindustrin s 179-197 
370 t ex Örgryte IS Fotboll AB konkurs och geografiska lokalisering till Göteborg som historisk fotbollsstad 

(eller Örebro SK:s ackordsuppgörelse och tvångsdegradering av SvFF), kontra t ex Hammarby Hockeys 

konkurs och dess geografiska hemvist Stockholm, svensk ishockeyns kärna. SIF och SvFF som typ av 

organisation och framtiden för respektive elitverksamhet (och 51-procentfrågan). Stark (2010) hävdar att det har 

blivit ett annat politiskt klimat. Historiskt skulle klubbarna dra in skatteintäkter till kommunerna, idag framställs 

ishockeyklubbarna (herr) som någonting bra för städerna. Samma sak med enskilda ishockeyspelare. Ulf Sterner 

och Mats Sundin sågs som svikare när de valde (pengarna i) NHL före svensk ishockey. Tobias Stark (2010) 

Folkhemmet på is s 36 
371 Hockey 2009:6 
372 TV4 2014-05-25. En dimension i bilder är färgers betydelse, både ur en fysiologisk och psykologiskt aspekt. 

NHL-lockoutade Alexander Steen spelade för Modo i en match i Elitserien med en rosa klubba till hjälp för 

Rosa bandet i en cancerkampanj 2012-10-25. Modo spelade i rosa matchställ 2013-10-26, 2015-10-27 och 

2014-10-25 i matchen mot Frölunda, som spelade i svarta tröjor för att uppmärksamma prostatacancer. Även 

affischer är viktiga då de ska väcka uppmärksamhet för aktuella händelser och personer. I sin form berättar den 

om innehåll och något om ishockeyns historia, ett effektivt sätt att sprida information och marknadsföra 

evenemang och enskilda ishockeyspelare/ledare. Inte sällan får ishockey framstå som förebild för 

ungdomsidrottens professionalisering och kommersialisering. Istället för att verbalt försöka motbevisa (enligt 

SIF felaktiga) påståenden har SIF (historiskt) valt att dokumentera motsatsen i samarbete med sportbranschen 

med ”utrustningstips” på bild. Riksidrottsmuséet i Stockholm 2012-02-10. Idrottens Affärer 2015-08-24 
373 Stark har i Folkhemmet på is med en bild på Djurgården IF:s matchtröjor med reklam (Löfbergs Lila) 

säsongen 1959/1960, och ishockeyns ”dödsannons” i Aftonbladet 2000-05-12. Tobias Stark (2010) Folkhemmet 

på is s 21, 324  
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Ett exempel på bilders betydelse fick vi se när CHL:s storsponsor maskinuthyrningsföretaget 

Cramo AB, via sitt twitterkonto lade ut bilder med lättklädda tjejer iförda CHL-klubbarnas 

matchtröjor.374 Det man kan säga om sexism inom ishockeyn är att det ursprungligen syftade 

mot en nervärdering av kvinnor, men att det idag även innefattar nervärdering av män.375 En 

annan händelse som fick stor uppmärksamhet var när medieprofilen Niklas Wikegård i Cmo-

res direktsändning ”delade ut handväskor” till spelare. I detta fall symboliserade ”handväs-

kor” en spelares vekhet och dåliga närkampsspel. Just språket inom svensk ishockey är något 

som Stark lyfter fram i SVT:s Smålandsnytt hösten 2014, att det i svensk ishockey har funnits 

utryckt som ”spela inte som kärringar”, något som anses som negativt, mot det positiva ”kom 

igen nu gubbar”.376 Detta är ytterligare en anledning till varför det kan vara av intresse att 

lyfta fram bilder inom den professionella och kommersiella, men även den kulturella och 

sociologiska ramen inom ishockeyn.377  

 

En ishockeyledare som inte lindar in diskussionen i bomull kring kvinnor är Malmö Red-

hawks starke man, Percy Nilsson. När han blev inbjuden till samtal med Göran Skytte i 

SVT:s Skytte 1996 ombads han av programledaren att välja en favoritsketch. Percy valde att 

                                                        
374 En som reagerade på detta i SVT:s Sportnytt var SVT:s ishockeyexpert Mikael Rehnberg. Han kallade det för 

sexistiskt och såg det som ett problem då ishockeyklubbar försöker locka kvinnliga åskådare till sina matcher. 

Vad han däremot inte hade en åsikt om var när Kallinge/Ronneby IF, med stöd av klubbens sportchef Mikael 

Johansson hösten 2014 valde att låna ut herrspelare till Ladies Night Out. Där spelarna enligt sportchefen skulle 

servera mat i endast byxor, fluga och hängslen. Rehnberg hade heller ingen åsikt om de lättklädda tjejerna som 

välkomnade spelarna på isen i VM 2015. SVT Sportnytt 2014-09-05. http//www.sr.se/p4 (Blekinge) 2014-11-10 
375 Tobias Stark. Föreläsningen Ishockey och diskriminering – begrepp och perspektiv i kursen Ishockey, kultur 

och samhälle HT15 
376 När Aftonbladet ifrågasatte programpunkten menade programledaren Tommy Åström att begreppet 

”handväskor” går långt tillbaka i tiden. F.d. förbundskaptenen Hardy Nilsson lär ha sagt att det finns för mycket 

”handväskor” i svensk ishockey. Aftonbladet 2015-03-13. SVT Smålandsnytt 2014-10-14 
377 Frölunda Indians har haft Mc Donalds läskedrycksgubbar i lagfoton/annonser (Metro 2008-09-15). Ishockeyn 

brottas med verbala uttryck såsom sexistiska/rasistiska, men även aktiva val av supportrar, t ex Södertälje SK:s 

supportrar som i protest mot att Malmö Redhawks hade värvat ett antal SSK-spelare, under uppvärmningen i 

mötet mot Malmö 2011-11-21 slängde in plånböcker på isen. Herrtidningen Fib-Aktuellt var under 1980-talet 

tröjsponsor på Frölundas matchställ och i Lektyr (1965:1) prydde ishockeyspelare omslaget. Även karikatyrer 

och samlarbilder (1955 lanserades ishockeykorten). Riksidrottsmuséet i Stockholm 2012-02-10. Florida 

Everblades (ECHL) använde hånfull reklam längs sargen vid motståndarlagets bås i form av bilder på kvinnors 

underkroppar. Aftonbladet 2012-10-20. I Sverige har spelare gjort reklam för snus där man förkunnade att 

”ishockeyspelare använder snus”. Bengt Johansson (2007) Idrott och hälsa s 28. Detta kan jämföras med Fin-

land som under 2015 införde ett totalförbud mot snus inom finländsk ishockey. SVT (Yle) Sport 2015-11-06. 

Svenske NHL-spelaren Victor Hedman gör i egenskap av Unibet-ambassadör reklam för spel på internet i Af-

tonbladet. I NHL har bilder en framträdande roll, t ex marknadsförde cigarettproducenten Camel sina produkter 

med hjälp av NHL-spelare. Årets ishockey 75 år s 45, 71. Elitspelare har även fällts för narkotikabrott. 

http://www.roglebk.se 2014-06-15. Detta ska ses i ljuset av kampanjerna ”A non smoking generation” som 

funnits sedan 1979 och ”Knark är bajs”, som spreds mellan åren 2003-2007. Inför säsongen 2014/2015 

meddelar Mikael Lundström, tävlingschef på SIF att Kiruna IF får dispens (reglerna säger att 80 % av tröjan ska 

vara i en specifik färg) att få spela i regnbågströjor. Ytterligare exempel på ishockeyns ställningstagande fick vi 

när damkronornas förbundskapten Leif Boork deltog i ett seminarium under Stockholm Pride 2014, och när 

statliga SVT:s Hockeykväll i direktsändning hissade Kiruna IF:s regnbågsfärgade matchtröja. SVT Sportnytt 

2014-07-20. SVT Hockeykväll 2014-09-25. Expressen 2014-07-31, Aftonbladet 2016-04-25 
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se Hasse Alfredsson framföra ”Efter kaffet vill man ha kvinnor med stora bröst”.378 Ytterli-

gare kommentarer från Percy Nilsson var att han tyckte att spelarfruarna (och även agenterna) 

”styrde och ställde för mycket” under 1990-talets mitt, eller som han själv uttryckte det ”om 

jag hade fått bestämma så skulle vi bara anställa ungkarlar, det är inget snack om det”. Kring 

detta resonerar han i Expressen. Det är även intressant att belysa hur det skapats en ”kring-

marknad” runt ishockeysporten.379  

 

Ett exempel på ishockeysportens moral, etik och ställningstaganden kring (kontroversiella) 

sponsorer och samarbetspartners var våren 2014. Radiosporten lyfter då fram att Hans Löf-

gren, enligt bedömare den mest enskilt betydelsefulla personen bakom damfotbollslaget Ty-

resö FF:s resa från division tre, till Champions League och konkurs i juni 2014, hade en le-

darroll inom AIK Hockey säsongen 2014/2015.380 Det var inte första gången AIK Hockey var 

i rampljuset kring (kontroversiella) sponsorer och ledare. Under AIK:s ekonomiska föreha-

vanden i februari 2015 påminner Aftonbladet sina läsare om ”Sveriges hemligaste miljardär”, 

Torbjörn Törnqvist, som enligt tidningen var villig att investera i AIK Hockey.381 Det skulle 

även vara intressant att syna agenternas påverkan och olika ägarkonstellationer, t ex arena-

bolag. Just agenterna är intressant att belysa. Historikern Sund (2008) diskuterar kring fot-

bollsagenter i Fotbollsindustrin där han menar att agenternas ökande roll kom med Bosman-

domen 1995. Agenterna hanterar det mest komplicerade problem såsom köp och försäljning 

                                                        
378 Det är enligt Percy Nilsson en sång män gillar, men inte alltid vågar erkänna. Detta utvecklar Percy Nilsson 

med journalisten Lena Frisk i Lena 21.30, som handlade om makt och sändes i SVT 2003. Där han menade att 

kvinnor har den egentliga makten, den i hemmet. SVT Skytte 1996-09-03. SVT Lena 21.30 2003-05-28 
379 Expressen 2012-09-14. 2015-09-13 Detta är något som NHL har anammat då kanadensiska Bristow Global 

Media producerar dokumentärserien Hockey Wives som kunde ses i Kanal 11 våren 2016. Pro Hockey 2014:9 
380 http://www.sr.se/radiosporten 2014-07-17 
381 Att han skulle vara ” Sveriges hemligaste miljardär” framkom redan i september 2011 då SVT:s Uppdrag 

Granskning hade ett reportage om företaget Gunvor Group och en intervju med dess svenske ägare Torbjörn 

Törnqvist. Enligt Aftonbladet och SVT tros han vara god för 20 miljarder kronor. Enligt SVT grundade 

Törnqvist tillsammans med den ryske affärsmannen Gennadij Timsjenko 1997 oljehandelsföretaget Gunvor 

Group, med huvudkontor i Geneve, Schweiz. Detta har ansetts kontroversiellt då kritiker menar att dessa två 

affärsmän har påstådda kontakter med den högsta ryska politiska makten. Detta aktualiserades i och med 

Rysslands annektering av Krim. I mars 2014 begärde Centrum för korruption i Kiev att EU ska frysa Törnqvists 

och andra ”oligarkers” tillgångar då företagsgrupper som Gunvor Group enligt Daria Kaleniuk som ledde 

Centrum mot korruption riskerade att användas som verktyg för pengatvätt. Att Törnqvist valt att engagera sig i 

AIK som investerare och finansiär bekräftar nuvarande vd:n Anders Olsson till Aftonbladet. Enligt samma 

tidning var det Törnqvist som räddade AIK från konkurs våren 2015 genom att investera 12 miljoner kronor. 

SVT Uppdrag Granskning 2011-09-06. Aftonbladet 2015-02-08, 2016-02-13. En annan sida av det ”moraliska 

myntet” kunde man se i SVT:s dokumentärserie Wallenbergs som handlar om Sveriges mäktigaste finansfamilj 

och sändes första gången 2008. I programmet säger den nu framlidne finansmannen Peter Wallenberg att: ”vad 

som är moraliskt korrekt eller inte, det måste man förhandla om”. Det är med andra ord viktigt att skilja på vad 

som är olagligt och vad som är omoraliskt. SVT Wallenbergs 2015-06-07 
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av spelare, vilket är viktigt då den uppehåller varumärket för turneringar, klubbar, ligor och 

enskilda spelare.382  

 

I ett större perspektiv kan korruption och ekonomisk brottslighet inom ishockeysporten vara 

intressant att belysa. Nilsson (1993) hänvisar till Expressen som i en artikelserie under hösten 

1990 påstod att ishockeyspelare i Frölunda HC och Bodens IK hade mutats av en spelmaffia 

som satsat miljoner hos Tipstjänst.383  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
382 Sund (2008) lyfter upp problematiken med att det finns mer att önska kring forskning om agenter, något som 

förklaras med att agenterna verkar i en dold sektor, vilket gör den svårtillgänglig för idrottsvetenskapen. Det kan 

också vara som så att klubbarna använder agenter för att slippa insyn och genomlysning. Klubbarna ser gärna att 

agenter ger råd och är med vid inköp och försäljning av spelare samt bidrar till problemlösningar, särskilt vid 

spelarövergångar till direkt konkurrerande klubbar. Det är väl rimligt att tänka sig att det fungerar ungefär 

likadant inom ishockeysporten. Bill Sund (2008) Fotbollsindustrin s 40-41 
383 Per Nilsson (1993) Fotbollen och Moralen s 12. Inför säsongen 2014/2015 uppmärksammades att vissa 

ishockeyspelares identiteter hade blivit kapade i samband med att de blev utlandsproffs. Aftonbladet 2014-09-

04, 2015-05-15 
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Epilog 

Ishockeyn engagerade sig tidigt i miljöarbeten och ligger, vill jag påstå i jämförelse med 

andra idrotter relativt långt framme.384 Detta är viktigt för ishockeyn som ingår i RF där man 

beslutat om att ett huvudområde i klimatpolicyn är idrottsanläggningar.385  

 

Ur ett genusperspektiv bör framhävas att det varit många artiklar och bilder om tjejer som 

spelar ishockey, och kvinnliga ledare i Hockey från starten 1970, inklusive självkritiska artik-

lar från f.d. förbundsordföranden Christer Englund gällande brist på intresse för tjej- och da-

mishockey i klubbarnas ekonomiska prioriteringar, något som även damkronornas förbunds-

kapten Leif Boork lyfte upp inför säsongen 2014/2015.386 Detta är viktigt att lyfta fram då 

ishockey enligt RF är det specialidrottsförbund med minst aktiva kvinnor (3 procent). Dessu-

tom har RF sagt att idrotten ska vara jämställd 2017.387 Ett steg i utvecklingen av damhockeyn 

och för att skapa förutsättningar för flick- och damhockeyn var när Riksserien, mitt under 

brinnande finalspel ändrade namn till intresseorganisationen SDHL, något som Curt Johans-

son, ordförande i SDHL:s interimsstyrelse hoppas ska bli en motsvarighet till herrarnas 

SHL.388  

 

En tendens inom ishockeyn, är att det har varit enbart män som varit certifierade agenter, den 

dominansen bröts i april 2016 när Nina Wennerström blev Sveriges första kvinnliga ishock-

eyagent, certifierad av SICO. Detta märks även i NHL där Arizona Coyotes inför säsongen 

2016/2017 anställde Dawn Braid som skridskocoach. Den första kvinnliga heltidsanställda  

NHL-coachen någonsin. 389  

 

                                                        
384 I Hockey 1980:5 fanns artiklar om miljöarbete inom ishockeyrörelsen. Hockey trycks på ett miljövänligt 

papper som är tillverkat av icke klorblekt massa. År 2012 avgjordes SM-finalen i Läkerol Arena (med 

vindkraftverk på taket, åter Gavlerinken) och där SIF arbetat med ”Projekt stopsladd”. När ett företag 

samarbetar med idrott/hälsa, i kombination med miljömässiga förtecken vinner det trovärdighet och får en större 

acceptans internt och blir tydligare i sin kommunikation och i sitt sponsorskap. Hockey 2011:3 
385 Enligt forskare vid Concordia University (Quebec) är klimatförändringarna ett hot mot ishockeyn, då landet 

är mer drabbat av klimatförändringarna än genomsnittet. Det blev Kanada varse när NHL-arenan Saddledome i 

Calgary drabbades av översvämning. En arena som när den var klar 1986 var NHL:s dyraste. Årets Hockey 1986 

s 353. SVT Vetenskapens värld 2012-03-05. Aftonbladet 2013-06-21 
386 Via införandet av Tre Kronors hockeyskola för tjejer och Damhockeysymposium, t ex är damkronornas f.d. 

målvakt Kim Martin Hasson, nu sportchef i LHC dam och ledamot i SOK:s Aktiva Kommitté  med i SIF:s 

utbildningsfilmer för målvaktstränare. Hockey 2011:3, 7. I oktober 2014 kritiserade Leif Boork Skellefteå AIK:s 

klubbdirektör Pea Israelsson i Sveriges Radios P4 Västerbotten då klubben valt bort damishockey av 

ekonomiska orsaker. Herrlaget har de senaste säsongerna vunnit två SM-guld och har (enligt Aftonbladet) 37 

miljoner kronor i eget kapital. Expressen 2014-09-29, Hockey 2011:3, 7, Årets ishockey 2005 
387 TT 2014-10-20. RF ”Kvinnor och män inom idrotten 2004”. SVT Smålandsnytt Tobias Stark 2014-10-14 
388 http://www.sverigesradio.se/radiosporten 2016-03-18 
389 Expressen 2016-04-27, Aftonbladet 2016-08-25 
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Ord- och förklaringslista 
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IF/IK Idrottsförening/Ishockeyförening/ Idrottsklubb/Ishockeyklubb 
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390 Nordamerikansk proffsliga, där samtliga 30 lag (4 från Kanada och 26 från USA) är farmarlag till NHL-lagen 
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IIHF International Ice hockey federation (Internationella Ishockeyförbundet) 

IOK Internationella Olympiska Kommittén  

IL Inkomstskattelagen 
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KSMB Kurt-Sunes med Berit (punkband) 
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MHL Moledezhnaya Hokkeynaya Liga (Minor Hockey League - KHL:s juniorliga) 

NBC National Broad Casting (Amerikansk tv-kanal) 

NHL National Hockey League392 

NHLPA National Hockey League Players Association (NHL-spelarnas fackförening) 
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391 Rysk proffsliga som säsongen 2016/2017 består av 22 lag från Ryssland, 1 lag från Vitryssland, Kazakstan, 

Lettland, Slovakien, Kroatien, Finland och Kina. http://www.en.khl.ru 2016-08-19 
392 Nordamerikansk proffsliga med lag från Kanada (7 st.) och USA (23 st.) 
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Sommar i P1, Sport i P1 

Sveriges television (SVT), Agenda, Aktuellt, Anna på nya äventyr, CCCP hockey, Debatt, 

Den inre klockan, Fotbollskväll, Gomorron Sverige, Hockeymodell,  

Idrottens himmel och helvete, I huvudet på Pär Mårts – en förbundskaptens tankar, Kultur-

nyheterna, Lena 21.30, Liv och Horrace i Europa, Min sanning, Mästarnas mästare, Rap-

port, Skytte, Smålandsnytt, Sportnytt, Sportspegeln, Stoptid, Stoptid de luxe, Sverkers stora 

strid, Twitter Jonas Karlsson, Uppdrag Granskning (http://www.svt.se/ug/kommunen-

skatteplanerade-at-hockeyklubben, finns att se på youtube), Veckans brott, Vetenskapens 

värld, Vägen till NHL Winter Classic och Världens högst betalda ishockeyspelare (inslag på 

SVT arkiv), Wallenbergs, Wayne Gretzky – Flytten till Los Angeles 

TV3, Diskutabelt (1994) 

TV4, Elitserien med Wikegård (2012) 

TV10, King´s ransom:(Köpet av Wayne Gretzky) 2012-11-30, Örnsköldsvik: Ishockeyns 

hjärta (Heart of Hockey) 2014-06-15 
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Sammanfattning 

Författare: Johan Ling  

 

Handledare: Tobias Stark 

 

Titel: Från månskensrinkar till SHL. Professionalisering och kommersialisering i Svenska 

Ishockeyförbundets tryckalster 1956-2016.  

 

Inledning: Ishockey är sporten som fascinerar många. Men den dagliga debatten om ishock-

eyn handlar inte bara om vad som sker på isen. Det handlar även om turerna kring det som 

sker vid sidan av isen. Det gäller inte minst pengarnas plats inom sporten, där ishockeyn idag 

är en kraftigt professionaliserad mångmiljonindustri i gränslandet mellan idrott, nöje och fö-

retagande. I spåren av detta har professionaliseringen och kommersialiseringen av sporten 

blivit föremål för mycket diskussion, som exempelvis det mycket uppmärksammade fallet 

med Leksands IF 2013 och kring SHL:s framtidsplaner. I centrum för diskussionen står två 

övergripande teman: sporten som profession jämte förbundets och klubbarnas ekonomi.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka synen på professionaliseringen och kommersialiseringen av svensk 

ishockey, såsom den kommer till uttryck i Svenska Ishockeyförbundets (SIF) officiella organ, 

åren 1956 – 2016. 

 

Frågeställningar: Hur framställs ishockeyns professionalisering och kommersialisering? Är 

det en negativ eller positiv utveckling? Vilka orsaker och aktörer sägs ligga till grund för 

ishockeyns professionalisering och kommersialisering? Hur har debatten om ekonomisering-

en av ishockeysporten utvecklats över tid? 

 

Metod: Metodologiskt bygger uppsatsen på hermeneutiska forskningsprinciper, där herme-

neutik kan likställas med ”läran om tolkning”. 
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Teoretisk utgångspunkt: Kalevi Heiniläs totaliseringsteori, där utvecklingen förklaras uti-

från faktorerna tävlingsspiralen, det ökade värdet av framgång och totaliseringen av idrotten.    

 

Resultat: Resultatet bekräftar tidigare forskning, att ishockeyns tyngdpunkt är ekonomin. Att 

ishockeyn är ”nästa byte”, ”nästa match”. Där klubbarna inte anser sig ha råd med långsiktig 

planering. Något som riskerar leda till ytterligare nivåskillnad i ekonomi och övriga resurser, 

och kan på sikt få allvarliga konsekvenser för nyrekryteringen av spelare och ledare.  

 

Nyckelord: Ishockey, professionalisering, kommersialisering, ekonomisering, medialisering, 

Coaching och Sport Management samt Svenska Ishockeyförbundet. 
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      Bilaga 1

  

SVENSK ISHOCKEYS ORGANISATION 

Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är en sammanslutning av svenska idrottsklubbar med 

ishockey på programmet. SIF bildades 17 november 1922 i Stockholm och har varit medlem i 

Riksidrottsförbundet (RF) sedan starten och i Internationella Ishockeyförbundet (IHHF) se-

dan 1920 (då SIF vid tiden sorterade under Svenska Fotbollförbundet).  

 

SIF är huvudorganisationen för svensk ishockey med en omsättning (säsongen 2015/2016) på 

ca 110 miljoner kronor. Organisatoriskt består SIF av klubbar, 22 distriktsförbund och fyra 

regioner. Hallands ishockeyförbund upplöstes 10 juni 2010 och SIF beslutade om nya di-

striktstillhörigheter för föreningarna. Halmstad och Laholms kommun tillhör Skåne, övriga 

kommuner tillhör Göteborg. 

 

Svenska Ishockeyförbundets (SIF) regioner och distrikt 

Regin Syd Region Väst Region Öst Region Norr 

Blekinge Dalarna Gotland Jämtland/Härjedalen 

Bohuslän/Dal Gästrikland Stockholm Medelpad 

Göteborg Hälsingland Södermanland Norrbotten 

Skåne Värmland Uppland Västerbotten 

Småland Västmanland  Ångermanland 

Västergötland Örebro län   

Östergötland    

Källa: Svenska Ishockeyförbundets (SIF) officiella hemsida. http://www.swehockey.se 
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      Bilaga 2 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRENINGAR SOM HAR FÖRSATTS I KONKURS393 

 

Ishockeyförening År Brist   Distrikt Region 

Bodens IK ishockey 2006 2.592.936 Norrbotten Norr 

Brooklyn Tigers (Luleå)394  2004 671.020 Norrbotten Norr 

Falu ishockey 1994 2.334.062 Dalarna Väst 

Gislaved SK ishockey 2015 1.535.513 Småland Syd 

IK Viking hockey (Hagfors) 2004 2.760.494 Värmland Väst 

IK Vita Hästen (Norrköping) 1996 7.853.264 Östergötland Syd 

Halmstad Hammers 2006 4.325.225 Skåne395 Väst 

Hammarby IF ishockey   2008 5.236.813 Stockholm Öst 

Husum IF  1998 1.677.234 Ångermanland Norr 

IFK Lidingö HC 1991 2.288.603 Stockholm Öst 

Kalix HF 2003 2.799.273 Norrbotten Norr 

Kalmar HC 2000 2.078.592 Småland Syd 

Karlskrona IK 2001 1.374.264 Blekinge Syd 

Lidingö HC 2000 3.705.179 Stockholm Öst 

Luleå Rebells HC 2011 669.300 Norrbotten Norr 

Lund Hockey 2004 810.257 Skåne Syd 

Mariestad Bois 1998 2.178.427 Västergötland Syd 

Nyköping Hockey 2014 3.797.757 Södermanland Öst 

Tvåstad Cobras 

(Trollhättan/Vänersborg) 

2006 1.798.752 Västergötland Syd 

Västerås IK 2000 11.472.000 Västmanland Väst 

Växjö HC 1997 703.325 Småland Syd 

Wisby Islanders (Visby) 1997 1.629.553 Gotland Öst 

Örebro IK 1999 3.705.446 Örebro län Väst 

 

                                                        
393 Distriktsförbunden kontaktades via e-post (vid tre olika tillfällen) och fick frågan om vilka klubbar som ge-

nomgått ackordsuppgörelse eller försatts i konkurs. Förbunden som svarade var Blekinge, Bohuslän/Dal, 

Dalarna, Gotland, Gästrikland, Göteborg Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Småland, Stockholm, 

Södermanland, Uppland, Västerbotten, Västergötland, Ångermanland och Örebro län 
394 Föreningen har sitt ursprung i Bergnäsets AIK 
395 F.d. Halland 


