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ABSTRACT 

 

Titel: Ligabyten för svenska ishockeylag – Hinder och möjligheter ur ett 

marknadsperspektiv. 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. 

 

Författare: Johan Delleskog och Kristoffer Birkkjaer Andersson. 

 

Handledare: Stig Sörling. 

 

Datum: 2010 – juni. 

 

Syfte: Bakgrunden till denna uppsats är att vi vill undersöka hinder och möjligheter för 

svenska ishockeylag som vill byta liga till en utländsk. Idag drivs elitishockeylag som 

vinstdrivande företag. Vi vill undersöka om teorier för företag inom 

marknadsföringsområdet kan överföras på idrottsföretag. Syftet är att se hinder och 

möjligheter, ur ett marknadsperspektiv, för svenska ishockeylag att byta liga till en 

internationell liga. 

 

Metod: Vår metod består av att på ett kvalitativt sätt analysera vår teori och empiri. Vi 

har använt oss utav det hermeneutiska synsättet och aktörsynsättet. När vi sammanställt 

resultaten har vi använt oss av en induktiv forskningsansats där vi tolkat empirisk data 

och jämfört det med teorin. Vi har samlat in data till empirin genom intervjuer, vi har 

samtidigt studerat litteratur, uppsatser och vetenskapliga artiklar för att få data till den 

teoretiska delen.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet av uppsatsen är att det mesta av teorin stämmer överens 

på situationen med ishockeylag. Vi kommer fram till att det inte är något som hindrar 

svenska ishockeylag, rent teoretiskt, att byta liga. Men vi visar även olika teorier som är 

viktiga för ishockeylagen att ta hänsyn till för att internationaliseringen ska bli lyckad.  

 

Förslag till fortsattforskning: Vi har i vår uppsats endast tagit hänsyn till 

marknadsföringsteorier och bortsett helt från frågor rörande finansierings- och 

redovisningsteorier, det vore därför intressant att se frågeställningen ur dessa vinklar.  

 

Uppsatsens bidrag: Vår uppsats bidrar med ny kunskap om hur idrottsföretag kan tänka 

när de vill internationalisera sig. Vi bidrar också med att marknadsföringsteorier och 

teorier om internationalisering kan överföras på idrottsklubbar som drivs som 

vinstdrivande företag. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, positionering, marknader, internationalisering, ishockey 

och ligabyten. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT  

  

Title: Can Swedish ice hockey teams switch league? - Barriers and opportunities from a 

marketing perspective. 

 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration, 15 hp. 

 

Authors: Johan Delleskog and Kristoffer Birkkjaer Andersson. 

 

Supervisor: Stig Sörling. 

 

Date: 2010 – June. 

 

Aim: Our aim with this thesis is that we want to examine obstacles and opportunities for 

the Swedish ice hockey team who wants to switch to a foreign league. Today professional 

hockey teams are operated as regular companies, we want to examine if theories of 

marketing can be applied to the sport companies. The purpose and aim of the thesis is to 

see obstacles and opportunities, from a marketing perspective, for the Swedish ice hockey 

teams who wants to change league into an international league. 

 

Method: Our method consists of us qualitatively analyzed our theory and empiricism. 

We have used the hermeneutic approach and the actor approach for analyzing data. When 

we have compiled the results, we used an inductive research approach, where we 

interpreted the empirical data and compared it with the theory. We have gathered data to 

the empirical research through interviews. We have also studied literature, essays and 

scholarly articles for the theoretical part of the thesis. 

 

Result & Conclusions: The results of this paper are that the most of the theory can be 

applied to the situation with ice hockey teams, which are operated as companies. Our 

conclusions are that there is nothing theoretical that stops the Swedish ice hockey teams 

to change from their league to another. But we also show the different theories that 

hockey teams will take into account for the internationalization to be successful. 

 

Suggestions for future research: We have in our thesis only applied market theories and 

have not included the issues that are related to financial and accounting theories, it would 

be interesting to see the phenomenon from these angles. 

 

Contribution of the thesis: Our study contributes with new knowledge on how “sport 

companies” should think when they want to internationalize. We also contribute with the 

knowledge that theories of marketing and theories of internationalization can be applied 

to “sports companies” that are run as regular companies. 

 

Key words: Marketing, positioning, markets, internationalization, ice hockey, switch 

league. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ishockeyligor 
 

Här beskriver vi olika ishockeyligor som kommer att refereras till under senare delar utav 

uppsatsen. Syftet är att få en helhetsbild utav nationell och internationell ishockey.  

 
Kontinental Hockey League (KHL)  
 

Kontinental Hockey League är en internationell liga som inrättades i mars 2008 för att främja 

en framgångsrik utveckling av hockey i Ryssland och andra länder i Europa och Asien. KHL 

har fått rätten av ryska ishockeyförbundet att kora de ryska mästarna i ishockey.
1
  

National Hockey League (NHL) 

National Hockey League är en liga som är verksam i Nordamerika och de är fristående från 

det amerikanska ishockeyförbundet. Ligan är dessutom privatägd utav klubbarna.
2
 

 

Elitserien 

 

Elitserien är den högsta ligan i Sverige. Hockeyligan har fått ansvaret av det svenska 

ishockeyförbundet att sköta och förvalta ligans intressen.
3
 

 

Ishockeyallsvenskan 

 

Ishockeyallsvenskan är den näst högsta ligan i Sverige. Allsvenskan ägs utav de allsvenska 

klubbarna, under namnet hockeyallsvenskan.
4
 

 

Kvalserien 

 

Kvalserien är en serie som spelas efter elitserien och ishockeyallsvenskan där de lag som har 

placerat sig sist i elitserien och de lag som har placerat sig högst i ishockeyallsvenskan möts i 

en serie för att bestämma vilka lag som får spela i respektive serie året därpå. De två lag som 

placerar sig högst i kvalserien får således spela i elitserien.
5
 

 

Champions Hockey League (CHL) 

 

CHL var en liga som spelades parallellt med de andra ishockeyligorna i Europa. Lagen i de 

europeiska ligorna fick kvala in till CHL och tanken var att en europisk mästare i 

klubbhockey skulle koras. CHL spelades en säsong vilket var 2008/2009, men CHL fick 

läggas is på grund av finanskrisen.
6
 

 

 

                                                 
1
 http://en.khl.ru/official/22007/, 25/5 2010, 18:00. 

2
 www.nhl.com, 25/5 2010, 18:00. 

3
 http://www.hockeyligan.se/index.php?menu=1&submenu=4, 25/5 2010, 18:00. 

4
 http://www.hockeyallsvenskan.se/om-hockeyallsvenskan, 25/5 2010, 18:00. 

5
 Ibid. 

6
 http://www.iihf.com/home-of-hockey/club-events/champions-hockey-league.html, 25/5 2010, 18:00. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Sverige är en av väldens bästa ishockeynationer, det är allmänt känt. Trots detta så förlorar 

ishockeyn intresse hos allmänheten. Sveriges elitserieklubbar vill locka mer publik till 

arenorna, för att öka intresset för ishockeyn
7
. Det är idag inte bara konkurrens ifrån andra 

sporter som gör att intresset för ishockey har svalnat, utan konkurrensen kommer idag även 

ifrån andra typer av underhållning utanför idrottsarenorna.  

 

För en tid sedan försökte ishockeylaget AIK att byta liga ifrån den svenska 

ishockeyallsvenskan till den ryska högsta ligan, KHL, men nekades av det svenska 

ishockeyförbundet. Skulle en gemensam ”toppliga” i Europa vara nästa steg för ishockeyn att 

gå för att utveckla kvaliteten på ishockeyn? Är detta, trots nekandet för AIK, en väg för 

svensk elithockey att gå för att utveckla produkten ishockey och även hjälpa ishockeyn som 

produkt att utvecklas i Europa? 

 

Vi vill undersöka vilka hinder och möjligheter ett svenskt ishockeylag möter vid ett eventuellt 

ligabyte. Vi kommer att se dessa hinder och möjligheter ur ett företagsekonomisktperspektiv. 

Vi diskuterar inte hur ishockeyn som sport ska förbättras utan vi kommer snarare se 

ishockeyn som en bransch, där ishockeyklubbarna är företag i den branschen. Uppsatsen 

kommer alltså inte att undersöka fenomenet ur ishockeyperspektiv utan ur ett 

företagsekonomiskt- och marknadsföringsperspektiv.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Dagens elitishockeylag driver sina verksamheter såsom vilket vinstdrivande företag som helst. 

Om ett ”vanligt” företag känner att de är för små för sin hemmarknad så har de alternativet att 

de kan byta marknad och expandera. Företagen möter vid ett strategiskt marknadsbyte olika 

frågeställningar såsom ”hur ska vi penetrera den nya marknaden?” eller ”hur ska vi 

positionera på den nya marknaden?” Skulle detta kunna jämföras med ett ishockeylag som 

byter till en större internationell liga? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att se hinder och möjligheter, ur ett marknadsperspektiv, för svenska ishockeylag 

att byta liga till en internationell liga. Vi kommer att undersöka hinder och möjligheter för 

företag att positionera sig på nya marknader, med andra ord ett strategiskt marknadsbyte, 

och sedan undersöka om det finns liknande omständigheter inom ishockeyn.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss inom företagsekonomin. Vi kommer att undersöka frågan ur ett 

marknadsföringsperspektiv, istället för att fokusera på alla områden inom företagsekonomin. 

Vi kommer att se frågan med fokus på strategiska marknadsbyten och inte ta någon större 

hänsyn till de andra områdena.  

 

Vi avgränsar vår uppsats till svenska ishockeylag. Det finns flera andra exempel på idrotter 

som skulle kunna vara intresserade av att byta liga, men vi har valt att avgränsa oss till 

ishockeyn eftersom att det är ett aktuellt ämne idag. Det hade blivit ett allt för stort ämne att 

forska inom och samla information inom om vi hade valt alla sporter i Sverige.  

 

 

1.5 Disposition 
 

Inledning 

 

I inledningen vill vi hjälpa läsaren med att förstå syftet och bakgrunden till varför vi har valt 

att skriva om just detta ämne. Vi vill avgränsa vår uppsats så att uppsatsen blir mer intressant 

samt att uppsatsen blir mer hanterbar för oss som författare och för läsaren. Ett tredje syfte 

med inledningen är att visa för läsaren dispositionen av uppsatsen för att ge läsaren en 

helhetsbild av uppsatsen redan i ett tidigt stadium.  

 

Metod 

 

Metoden beskriver hur vi har gått tillväga i uppsatsen. I metoden vill vi ge läsaren inblick i 

vilka verktyg vi har använt oss utav när vi har samlat information till uppsatsen. Vi vill 

beskriva för läsaren vilka metoder vi har använt för att tolka den informationen vi har samlat 

in. När vi beskriver hur metoden för uppsatsen har sett ut så ger vi möjlighet för läsaren att 

tolka uppsatsen och läsaren kan ta en mer korrekt ställning till resultatet. I denna sektion 

passar vi även på att källkritisera. 

 

Teori 

 

Vi vill få en teoretisk helhetsbild med hjälp av teoridelen i arbetet. Vår tanke är att är de 

teorier som finns inom marknadsexpansion ska fungera som den breda basen av teori. Med 

det menar vi allt som finns skrivet i läroböcker om detta ämne. När vi har gjort det så smalnas 

tratten av och vi tittar på vad annan forskning har kommit fram till i ämnet, detta kallar vi för 

uppsatser. Tanken med att tratten smalnas av är att ta det allra viktigaste ifrån 

marknadsexpansionsteorierna, för att sedan se vad andra forskare har kommit fram till inom 

ämnet. När vi har förstått vad de andra forskarna har kommit fram till så förfinar vi teorin 

med vetenskapliga artiklar, se figur 1 nedan. När vi har gått igenom dessa tre delar så är 

förhoppningen att läsaren ska ha delgivits en bra teoretisk bas i ämnet och ha fått en bra 

förståelse om vad som tidigare har forskats om detta ämne. Vi visar även att det inte finns 

någon annan forskare som har exakt samma forskningsområde som vi har valt att forska om. 

Den teoretiska kärnan av ”trattmodellen” används sedan som resultat i vår forskning senare i 

uppsatsen.   
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Figur 18 

 

Empiri 

 

I empirin visar vi läsaren vad vår empiriska grund är, våra genomförda undersökningar inom 

ämnet. Vi visar resultatet av undersökningarna och redovisar vilka frågor som ligger till grund 

för undersökningen. Vi beskriver vilka egna tolkningar som ligger till grund för resultatet av 

undersökningarna.  

 

Resultat och analys 

 

I detta kapitel knyter vi samman teorin och empirin med varandra. Vi studerar vad 

forskningen har kommit fram till och jämför det med våra egna undersökningar. Av detta 

kommer vi få ett resultat utav studien vilka vi kommer att analysera för att få underlag till 

nästa kapitel, diskussionsdelen. 

 

Diskussion  

 

I diskussionsdelen diskuterar vi resultat- och analysdelen. Det vi kommer fram till i denna del 

blir vårt bidrag till forskningen inom detta ämne.  

  

                                                 
8
 Egen figur.  
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2 Metod 
 

Här beskriver vi våra metoder som vi använt oss utav i vårt arbete. Det som beskrivs är vår 

vetenskapliga forskningsansats.  

 

 

2.1 Kvalitativ forskning 
 

Med kvalitativ forskning menas att forskaren använder sig av kvalitativ forskning när han 

eller hon vill få en djupare förståelse för problemet. När forskaren försöker sätta sig in i den 

undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv så använder 

forskaren en kvalitativ forskning. Resultatet som forskaren kommer fram till bygger alltid på 

forskarens kunskaper och värderingar, forskarens egna tolkningar, samt de värderingar och 

kunskaper som finns i forskningsmiljön. Forskaren kommer fram till sitt resultat genom ett 

ständigt växelspel mellan teori och empiri, forskare och undersökningspersoner.
9
 

 

 

2.2 Induktiv forskningsansats 
 

När forskaren väljer sin forskningsansats så beror det i hög grad om uppfattningar som 

forskaren har mellan teori och empiri. Induktiv forskningsansats innebär att forskaren utgår 

från empirin för att hitta och sammanfatta regelbundenheter till teorin. Induktiv 

forskningsansats betonar vikten för forskaren att vara helt förutsättningslös när det kommer 

till att samla in data. Detta är viktigt på grund av att den insamlande informationen ska vara 

”ofärgad” av forskaren, empirin ger alltså teorin och empirin får inte vara bestämd av 

förhandsuppfattningar, paradigm eller personliga värderingar. Att vara förutsättningslös 

betyder hårt och ansträngande arbete och rent filosofiskt måste forskaren vara medveten om 

vad han eller hon inte ska ha några förutsättningar om, vilket självklart är en väldigt svår 

process.
10

  

 

 

2.3 Vad är Hermeneutik?  
 

Ordet hermeneutik kommer från grekiska ”hermeneia”, vilket betyder tolkning. Ett annat ord 

för hermeneutiken skulle kunna vara ”tolkningslära”. Innan hermeneutiken växte fram hade 

människor tolkat och förstått sina texter ordagrant, förr fanns det bibelforskare som är ett 

exempel på människor som tror på det skrivna ordet, det bokstavliga. Men det skrivna ordet 

och det bokstavliga är bara ett annat sätt för att säga ”det enda” eller ”den enda betydelsen”, 

vilket i allra hösta grad finns idag. Hermeneutiken har sin grund i att försöka förstå ord, 

symboler, handlingar m.m. När sedan hermeneutiken växte ville människor tolka mer än 

ordet. Det handlar inte längre om att bara förstå ord utan mer om att förstå t.ex. en historisk 

händelse eller en människa. Utvecklingen har gått från det enkla, det heliga ordet, till det mer 

komplexa och sammanhörande där man blandar in forskaren och tolkaren i sin förståelse.  

                                                 
9
 Holme och Solvang, 1997, sid 98. 

10
 Wallén, 1996, sid 89. 
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Tolkning och förståelse är inte riktigt samma sak, förståelsen kan betraktas som själva 

resultatet av tolkningsprocessen.
11

 

 

Det finns även flera dimensioner av förstålelser inom hermeneutiken, detta görs klart i den 

”hermeneutiska cirkeln”. Den ”hermeneutiska cirkeln” är snarare än spiral eftersom vi hela 

tiden lägger till information och kunskap. En forskare är sällan helt utan förståelse när han ska 

börja skriva en vetenskaplig bok, han har en förförståelse i det valda ämnet. Denna 

förförståelse är grundad i forskarens egna erfarenheter och betraktelser. Forskaren börjar 

skriva olika stycken i sin forskningsrapport, stycken som är färgade av forskaren.  När 

forskaren har skrivit ett antal stycken och har förstått hur dessa kommer bli, han eller hon har 

då ändrat sin förförståelse och sin helhetsuppfattning, forskaren är också med största 

sannolikhet mer medveten än vad han eller hon var innan skrivandet började. Forskaren har 

börjat med en förförståelse, sedan studerade han information och konstruerade stycken i sin 

bok, vilket gjorde att han har utvecklat sin förförståelse och medvetenhet och gått ett varv i 

”den hermeneutiska cirkeln” och fått mer förståelse. Den ”hermeneutiska cirkeln visar hur 

forskare börjar med sin förförståelse, går ett varv i cirkeln och får mer information vilket 

utvecklar förståelsen och medvetenheten, vilket sedan kan upprepas flera gånger. Detta är 

förklaringen för att ”den hermeneutiska cirkeln” ibland kallas för spiral, eftersom att forskaren 

hela tiden går framåt i sin medvetenhet och inte runt i cirklar. Alla forskarens stycken i boken 

bildar en helhetsuppfattning för forskaren, denna helhetsuppfattning är inte slutgiltig så länge 

forskaren vandrar i ”cirkeln” eftersom helhetsuppfattningen ändras beroende på hur forskaren 

denna gång har tolkat sina stycken. I princip skulle forskaren aldrig behöva sluta vandra i 

”den hermeneutiska cirkeln” men ofta så ledsnar forskaren eller så har forskaren en yttre 

tidsram att hålla sig inom, vilket begränsar forskaren.
12

 

  

Tidigare beskrevs hur människor ville tolka inte bara ordet utan texten, eller ännu djupare, 

förstå författaren som skapade texten och som skrev ordet i texten. För att göra detta krävs det 

empati, att ha förmågan att förstå vad en människa gjorde genom att förstå den människans 

motiv. Eller leva sig in i den kultur som människan levde i för att kunna förstå en text. Denna 

metod för förståelse har mött kritik på grund av att det är svårt för människor att förstå andra 

människors synsätt. Det kan till exempel vara svårt för en kristen läsare att förstå en muslimsk 

författare eftersom den kristna läsaren inte har levt i en muslimsk kultur eller har de 

muslimska värderingarna och kan således aldrig riktigt skapa en förståelse på samma sätt. Det 

pågår även en debatt om vikten av ”insiders” och ”outsiders” i kunskapsprocessen. Om till 

exempel en forskare deltar aktivt i forskningsprocessen så är han till mestadels en ”outsider” i 

processen, det vill säga att han kommer med en annan förförståelse än vad de ”insiders” som 

deltar i processen har. En ”insider” har förståelse om hur en viss fråga ser ut ifrån insidan, när 

sedan en forskare börjar studera frågan så ser han eller hon frågan från utsidan och kallas 

därför för ”outsider”. Forskarens förförståelse påverkar hur han eller hon kommer att tolka 

forskningsresultatet. Detsamma gäller självfallet också de omvända relationerna.  Både 

”outsiders” och ”insiders” forskningsresultat kan tillsammans göra upptäckter som är mycket 

djupare än vad de skulle ha gjort på egen hand. Vilken förståelse är då den rätta förståelsen? 

Den förståelse som ”outsiders” anser sig objektivt har kommit fram till eller den förståelse 

som de närmast inblandade själva gör? Det är inte en enkel fråga och det är kanske inte så 

enkelt att det finns något absolut rätt och absolut fel. Men forskaren i fråga måste ha rätt och 

skyldighet att redovisa och stå för sina tolkningar, forskaren måste vara noga med att berätta 

                                                 
11

 Lindholm, 2001, sid 68. 
12

 Ibid. Sid 72.  
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att förståelsen grundar sig på tolkningar, och att andra deltagare i processen har gjort andra 

tolkningar.
13

 

 

Regler för hur hermeneutiken ska följas är ganska få, men några brukar nämnas. När man 

använder hermeneutiken så är växlingen mellan delar och helheten viktigt. Nedbrytning av 

helheten till delar, för att sedan bygga och förstå en ny helhet och bryta ned den nya helheten i 

delar för att förstå dessa delar och kunna bygga på helheten med ny förståelse osv. En annan 

regel är att tolkningarna man utför ska kännas bra, det ska kännas att man har tolkat rätt och 

det ska kännas att man inte har något att tillägga.
14

 

 

Vi har använt oss utav det hermeneutiska synsättet när vi har utfört våra intervjuer. Vi har 

tolkat våra respondenters svar utifrån vårt bagage eller förförståelse inom ämnet. Vi har 

utvecklat vår förståelse med hjälp av de svar som respondenterna har gett oss, det har gett oss 

en ny förståelse och kunskap inom ämnet. Vi har studerat teorier inom ämnet och ytterligare 

byggt på och skapat ny förståelse inom ämnet, vi har med andra ord lagt på mer ringar i ”den 

hermeneutiska spiralen”. 

 

 

2.4 Aktörsynsätt  
 

Det finns tre olika sätt som forskare kan se på teori; analytiskt synsätt, systemsynsätt och 

aktörsynsätt. Analytiskt synsätt beskriver att forskaren väljer att se på teori som ”hård fakta”, 

informationen som analyseras är känd och kan bestämmas, informationen har 

kausalitetssambad (orsak-verkan). Enligt ett analytiskt synsätt så är verkligehten objektiv och 

lika för alla. Verkligheten kan summeras så att helheten blir summan av delarna. Enligt 

systemsynsättet ses helheten som mer än delarna, till skillnad från det analytiska synsättet, 

vilket gör relationen mellan helhetens olika delar blir viktiga, de s.k. synergieffekter. Den 

mesta av den företagsekonomiska teorin och de företagsekonomiska modellerna är uppbyggda 

genom ett systemsynsätt. Vi kan jämföra ett analytiskt synsätt med positivism och 

objektivism, aktörsynsättet skulle kunna jämföras med interpretivism och subjektivsim där 

också hermeneutik ligger. Systemsynsätt anses ligga någonstans mittemellan analytiskt synsätt 

och aktörsynsätt. Det synsätt som vi har valt i vår studie är aktörsynsättet, vilket vi beskriver 

närmare nedan.
15

  

 

 

2.4.1 Intentionalitet 
 

Intentionalitet är ett begrepp som ingår inom aktörssynsättets grundläggande föreställningar. 

Intentionaliteten beskriver hur olika aktörers verklighetsbild och subjektiva logik kan finnas, 

med det menas att intentionaliteten ligger bakom och ger innebörd till aktörens upplevelser. 

Vi ska alltså inte förväxla intentionaliteten med intentionerna, intentionaliteten är den 

dimension som ligger bakom intentionerna. Talesättet ”man ser det man vill se” är ett viktigt 

begrepp för alla människor, enligt aktörsynsättet. Till exempel så kan vi se hur ett hus kan 

skifta i utseende beroende på vilken intentionalitet som ligger bakom den människan. Antag 

att vi leker med följande alternativ: 1) Vi ska göra en snabb affär, vi vill köpa och sälja huset 
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 Lindholm, 2001, sid 70. 
14

 Ibid. Sid 77. 
15

 Sörling, 2002, sid 291. 
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med god förtjänst. 2) Vi ska besöka några vänner som har bjudit in oss till huset över en viss 

tid. Onekligen kommer människan att uppleva huset olika beroende på de olika fallen, huset 

som objekt kommer att formas efter den intentionalitet som vi har som utgångspunkt för våra 

sinnesupplevelser. Såsom vi tolkar intentionaliteten så är det viktigt för forskare att försöka 

förstå intentionaliteten bakom aktörers handlande för att förstå aktörens subjektiva logik och 

verklighetsbild.
16

 

 

2.4.2 Dialog 
 

Dialog är växelspelet mellan sägande och lyssnande. I en dialog så har alla deltagare samma 

förutsättningar. När en dialog utförs så är det främsta verktyget ordet, samtidigt består 

dialogen av två element, vilket är reflektion och handling, dessa två är beroende av varandra 

för att en dialog ska kunna uppstå. När man utför en djupintervju är det inte en dialog, 

eftersom när en forskare utför en djupintervju har forskaren ofta kontrollen och släpper inte 

till någon dialog mellan forskaren och aktören. Det går att använda dialog som metod, fast 

inte under ren intervjuform. När forskare använder dialog som metod så krävs det, enligt 

aktörsynsättet; ödmjukhet, delaktighet och genuin nyfikenhet samt en tro på medmänniskor 

som aktörer med en egen rätt att skapa en social verklighet.
17

  

 

 

2.4.3 Dialektik 
 

Dialektiken betyder på latin ”genom samtal” och det ansågs under antiken vara det bästa sättet 

att nå sanningen. Då diskuterades en fråga från en mängd olika synvinklar, där de olika 

synpunkterna skulle motsätta sig varandra. Med motsättning avses det i dialektiken att allting 

i sig självt har en egen negation, exempelvis det ändliga jämfört med det oändliga eller det 

allmänna jämfört med det enskilda. Det är motsättningarna som gör själva företeelsen.
18

 

 

Dialog kan sägas vara grunden till dialektiken. När en dialog utförs ingår dialektiken som det 

sätt ett samtalstema skapas och utvecklas under dialogens gång. I det ideala fallet så fortsätter 

dialogen till dess deltagare har förstått varandra, vilket kan innebär att de har förändrat sin 

ursprungliga verklighetsuppfattning.
19

 

 

Dialektiken har tre olika punkter: tes, antites och syntes. Om vi sätter in detta i ett exempel: I 

en dialog i tre steg där person A påstår något, person B motsätter sig och därefter påstår A 

något igen. I första skeendet så påstår A något, detta kallas för tes. När sedan person B påstår 

en annan sak så uppstår en antites, ofta en motsättning till tesen. Det tredje steget, syntesen, 

bygger på tesen och antitesen tillsammans, syntesen är alltså resultatet av dialogen. När det 

första påståendet är lagt i diskussionen (tes) och person B lägger fram sitt påstående (antites) 

så faller person A:s första påstående, men den finns kvar i diskussionen och finns bevarat i 

antitesen eftersom person B:s påstående (antites) bygger på person A:s första påstående (tes). 

Sedan bollas teserna fram och tillbaka tills samförstånd uppstår vilket blir syntesen.
20
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2.4.4 Aktörer och observatörer 
 

Att prata om aktörer är ett viktigt ställningstagande enligt aktörsynsättet, då det pekar på ett 

intresse för människan som handlande, reflekterande och skapande individ.  En handling ger 

människan rollen av att vara en aktiv skapare av innebörden, medan beteende ger människan 

en passiv roll där människan bara tar emot stimulans och inte ger någon respons tillbaka. I 

våra intervjuer har våra respondenter varit aktörer, vi har via dialog med människorna vi har 

intervjuat pratat mer om deras handlingar än deras beteende för att få mer aktiva intervjuer. 

Detta gör vi för att få mer respons från våra intervjuer och få en bild av samt förstå 

respondenternas verklighet. Vi har på detta sätt tagit på oss rollen som observatör, som i 

aktörsynsättets mening utgår från att observatören måste engagera sig mänskligt i de 

studerade aktörernas situation för att förstå sociala handlingar, med andra ord respondenternas 

handlande.  Under intervjun ändras rollerna som aktör och observatör, med detta avses att 

samtidigt som vi som observatörer observerar våra aktörer, så kommer våra aktörer att 

observera vårt agerande. Därmed blir vi aktörer i aktörernas ögon och vice versa. Till exempel 

när vi ställer frågor till våra respondenter är vi observatörer och respondenterna aktörer, 

samtidigt så observerar våra respondenter vårt agerande som intervjuledare och vi blir aktörer 

i deras ögon, rollerna blir ombytta. 
21

 

 

 

2.4.5 Diagnos 
 

Det väsentliga i diagnosen är, enligt aktörsynsättet, att betrakta aktörerna som människor med 

handlande egenskaper och inte som artificiella, inpassade i något på förhand givet 

beskrivningsscheman.  Vi förstår att vi som forskare också är människor och därför också är 

konstruerade på samma sätt som aktörerna . Detta ger oss ett verktyg för att förstå andra 

människor. Den interaktiva förståelseutvecklingen består av tre moment: förförståelse, 

förståelse och efterförståelse.
22

  

 

Den diagnostiska förförståelsen ska överbrygga de skillnader som föreligger mellan 

forskarens och aktörens verklighetsbild. Det är skillnad på den allmänna förförståelsen och 

den diagnostiska förförståelsen. Den allmänna förförståelsen bär man alltid med sig och 

forskaren bär med sig den till varje undersökningssituation, medan den diagnostiska 

förförståelsen skapas och utvecklas vid varje specifik undersökningssituation och blir knuten 

till denna. För att få den diagnostiska förförståelsen krävs en studie av de aktörer som ska 

undersökas. När en sådan studie har gjorts så är det möjligt för forskaren att förstå de 

verklighetsbilder som styr aktörens handlande.
23

  

 

Nästa steg i förståelseutvecklingen är förståelse. När forskaren och aktören möts och 

diskuterar i en dialog byter de information med varandra och reflektionsprocess uppstår.   

Under denna dialogareflektionsprocess växer både forskaren och aktören i kapacitet.  Det 

kommer med andra ord att hamna på samma språkliga plan och fått en förståelse för varandras 

tankesätt.
24

 Med samma språk menas det språk som forskaren använder sig av för att gestalta 

något för aktören. Det är alltså det språk som forskaren använder för att i förstående, 
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frigörande och nyskapande syfte uttrycka sig kallas för språk enligt aktörsynsättet. När sedan 

de pratar samma språk så har en förståelse uppkommit.
25

 

 

I det tredje momentet startas en process där de utvecklade språken sätts i relation till det 

faktiska och aktuella samt till befintlig teori. Detta moment kallas för efterförståelse. 
26

  

 

2.4.6 Social konstruktion 
 

Social konstruktion innebär att varje människa har olika verklighetsuppfattningar, 

verkligheten är en social konstruktion. Varje människa har en egen bild av verkligheten med 

olika betydelser och innebörder. De bilder som ser likadana ut för människor skapar en 

gemensam verklighetsbild för dessa människor. Det betyder att verklighetsbilden är skapad av 

människor och dess innebörder på verkar i sin tur människan själv.
27

   

 

Det vill säga att verkligheten hela tiden genomgår en förändring, tolkas och omtolkas av dess 

aktörer. 

 

 

2.4.7 Sammanfattning av aktörsynsätt 
 

Aktörsynsättet är enligt oss en fördjupning av den kvalitativa forskningen och det 

hermeneutiska angreppssättet. När man på ett hermeneutiskt sätt har tolkat den undersökta 

personen så kanske det inte det räcker för undersökningen. För att få en djupare förståelse för 

respondenten kan forskare använda sig utav aktörsynsättet. Vi tolkar hela aktörsynsättets som 

att alla människor är handlande varelser. Handlande människor som agerar på olika sätt 

utifrån sina olika uppfattningar om verkligheten. Forskarens uppgift är att förstå aktören 

genom dialektik, handling och språk. En aktörs verklighetsbild blir svår för forskaren att 

förstå om inte forskaren lyckas prata samma språk som aktören och vice versa. Därför kan 

inte riktig kunskap uppnås förrän en diskussion med samma språk har uppkommit.  

 

 

2.5 Primär- och sekundärkälla 
 

Primärkällor är information som kan härledas direkt till ursprungsinformationen. 

Sekundärkälla är källor som baserar sig på primärkällor, alltså när primärkällor blir tolkat och 

nedskrivet så blir det automatiskt sekundärkällor. Forskare ska mesta möjliga mån söka efter 

källor och data som är primära, eftersom sekundärkällor och data kan ha tolkats om och om 

igen, det betyder att risken är stor att informationen kommer längre och längre ifrån vad 

primärförfattaren hade tänkt ursprungligen. Exempelvis om en forskare genomför en intervju 

så få han en primärkälla i form av undersökningsobjektet och om en forskare använder sig av 

nedskrivna teorier så använder forskaren sig utav sekundärkällor.
28
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2.6 Tillvägagångssätt 
 

Vår grundtanke när vi startade arbetet med denna uppsats var att följa AIK-hockeys 

utveckling mot ett ligabyte till KHL ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi ville se hur en sorts 

företag skulle klara ett marknadsbyte till en relativt okänd och ny marknad. Den idén fick vi 

dock överge eftersom AIK fick ett nej av det svenska ishockeyförbundet till ett ligabyte och 

dels för att vi möttes med tystnad utav AIK:s ledning.  Vi valde istället att vidga grundtanken 

en aning till att försöka fastställa vilka hinder och möjligheter ett svenskt ishockeylag skulle 

kunna möta om de väljer att byta till en utländsk liga, vi vill se den här frågeställningen ur ett 

marknadsföringsperspektiv där vi ser ishockeylaget som ett företag som vill byta marknad. Vi 

ville fortfarande vara kvar inom marknadsbyten och ligabyten eftersom det diskuteras flitigt 

hur den svenska ishockeyn ska utvecklas som produkt och vi vill undersöka om ligabyten 

skulle kunna vara ett av dem sättet.  

 

Vi startade vår forskning genom att leta reda på tidigare forskning som har genomförts inom 

ämnet. Eftersom det finns väldigt sparsamt skrivet om vårt ämne valde vi att leta efter 

forskning inom marknadsföringsområdet och då med inriktning på marknadsbyten. Vi läste 

uppsatser och fick förståelse hur företag går tillväga för att lyckas på nya marknader.  

 

Nästa steg var att försöka få pålästa och intressanta respondenter som också ville ställa upp på 

intervjuer. Syftet med intervjuerna är att skapa mer förståelse i ämnet och vi valde 

intervjurespondenter som kan hjälpa oss att uppnå det syftet. Vi anser att vår studie är 

trovärdig eftersom vi har intervjuat personer som har arbetat mycket med dessa frågor samt är 

väldigt involverade och insatta i ishockeyn som bransch. Den som har jobbat mest inom de 

frågor som vi vill ha svar på är Håkan Loob. För att få djupare förståelse i ämnet så har vi 

även kontaktat Peter Gudmundsson och Anders Hedin på hockeyligan, vi har även intervjuat 

Mikael Lundström på svenska ishockeyförbundet för att förstå förbundets regler och 

rekommendationer. Anders Hedin har vi intervjuat över en lunch på ”Läkerol Arena”, det 

gjorde att vi fick bra och avslappnade svar av Hedin. Peter Gudmundsson, Mikael Lundström 

och Håkan Loob har vi intervjuat via telefon. Tanken med dessa intervjupersoner är att vi ska 

få många olika perspektiv i frågan. Håkan Loob kan ge oss information ur ett 

föreningsmässigt perspektiv samtidigt som han har arbetat mycket med frågorna och har 

väldigt stor kunskap i området. Peter Gudmundsson och Anders Hedin har sina rötter i 

hockeyligan, de ger ett perspektiv ifrån alla elitserieklubbarna, då elitserieklubbarna 

representeras utav hockeyligan. Mikael Lundström får representera det svenska 

ishockeyförbundets perspektiv och hur de ser på området. Vi anser att vi har täckt in alla de 

perspektiv som kan komma från svensk ishockey och som skulle kunna föra vår uppsats 

framåt. Vi skulle kunna tänka oss att ta med publiken, eller supporterna för att få en mer 

allmän syn på frågan samt ett annat perspektiv på frågan, men vi anser att det inte skulle föra 

forskningen framåt eftersom att vi undersöker vilka hinder eller möjligheter en ishockeyklubb 

skulle möta vid ett ligabyte. Utförandet av intervjuerna gick till som en dialog och vi har 

försökt att använda oss utav aktörsynsättet och det hermeneutiska synsättet när vi förde dialog 

med personerna.  

 

Efter att vi har intervjuat våra utvalda personer har vi studerat teorierna som finns skrivet i 

ämnet. Vi har valt ut den teori som finns om hur företag ska kunna penetrera nya marknader 

och expandera på nya och befintliga marknader, för att sedan analogt kunna använda det på 

vår uppsats. Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar för att se om det finns någon som 

möjligtvis har studerat något som är i närheten av det som vi undersöker. Syftet med 

teoridelen är att vi ska ha gett läsaren verktyg för att kunna angripa vår frågeställning.  



  

11 

 

 

När vi nu har analyserat intervjuerna och läst det som finns skrivit om de teorier vi har använt 

så kommer vi väva ihop det till någon slags sammanvävd förståelse i området. Vi kommer 

använda empirin och teorin för att få ett resultat, detta resultat är en form av sammanställning 

av vår forskning och vi kommer att färga det resultatet utifrån våra tolkningar.  

 

Sista delen blir att diskutera och prata fritt utifrån vårt resultat. Här tolkar vi det 

sammanvägda resultatet ifrån empirin och teorin och pratar om hur vi har tolkat och förstått 

teorin och empirin. Vi kommer att presentera vad vi tycker och tänker utifrån den tolkade 

resultatdelen.  

 

 

2.6.1 Hur har vi använt våra valda metoder 
 

När vi har forskat i detta ämne har vi använt oss utav en kvalitativ forskningssyn. Vi vill få en 

djupare förståelse av vårt valda ämne, vi anser att det är intressant för uppsatsen att se djupare 

än naturvetenskapens orsak-verkan-förhållande. Vi har således valt att använt oss av en 

induktiv forskningsansats, där vi kommer att utgå ifrån empirin när vi undersöker 

informationen vi har fått fram. Vi kommer att se till de empiriska data vi har fått fram och 

sedan relatera och hitta samband med teorin. Här kommer ett växelspel mellan teori och 

empiri att äga rum för att få ett bra forskningsresultat. 

 

Som i ett led i kvalitativ undersökning och i induktiv forskningsansats har vi använt oss utav 

ett hermeneutiskt synsätt när vi har samlat vår empiriskadel i arbetet. Vi har tolkat personer 

och informationen som de har givit oss och använt oss utav den hermeneutiska cirkeln för att 

få mer och djupare information. Vi har även valt att ta steget djupare med ett aktörsynsätt på 

forskningen. När vi sammanställer intervjuer och annan empirisk information så får vi bättre 

och djupare svar, eftersom vi via dialog och samma språkbruk har uppnått förståelse för 

varandra vid intervjutillfället. Vi, både undersökningspersonerna och forskarna, uppnått 

förståelse för varandra och har genom växelspelet och sambandet mellan oss uppnått ny 

kunskap. 

 

Primär- och sekundärdata har samlats in under arbetets gång. Våra sekundärdata utgörs utav 

skrivna teorier, information ifrån hemsidor o.s.v. Primärdata utgörs helt och hållet ifrån våra 

empiriska intervjuer. 

 

Validiteten i arbetet består av att vi flera gånger låtit har göra om våra frågor för att de ska på 

bästa möjliga sätt utgå från vårt syfte, detta också så att frågorna inte kan tolkas på fel sätt. Vi 

har i varje intervju berättat vårt syfte med arbetet innan vi har börjat med själva intervjuerna 

samt gjort en liten sammanfattning av arbetet i dess helhet för att minska missförstånden i 

svaren vi får. Reliabilitet i vårt arbete består i att vi har varit väldigt noga med att i empirin 

redovisa var de personer vi har observerat velat komma fram till. Vi har spelat in varje 

intervju, så att vi kan återge intervjun på ett tillförlitligt sätt utan feltolkningar. Vi anser att 

både reliabiliteten och validiteten är hög i vårt arbete, vi har mätt det vi har avsätt att mäta och 

vi har gjort det på ett tillförlitligt sätt.  
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2.7 Kritik till metodval 
 

Vi har utfört en metoddel som består av kvalitativforskning med hermeneutik som en del av 

den forskningen, vi även använt oss av en aktörsynsätt när vi har forskat. Om vi förhåller oss 

på ett kritiskt sätt till vår undersökning så ser vi att det finns problem med de metoder som vi har 

valt.  

 

När forskare väljer att utföra kvalitativa undersökningar så baseras ofta resultaten på 

forskarnas egna uppfattningar om vad forskarna tycker är viktigt och betydelsefullt. Det skulle 

kunna leda till problem då forskningen beror på, till stor del, forskarens värderingar och 

intressen, vilket kommer att färga forskningen. Ett annat problem som skulle kunna färga 

undersökningen skulle kunna vara den nära kontakten med respondenterna, eftersom 

forskarens personliga drag skulle kunna ge inslag i intervjun.
29

 

 

Det uppstår även problem när forskare utför undersökningar på ett kvalitativt sätt eftersom 

undersökningen blir svår att göra om. Om till exempel en forskare istället hade valt att utföra 

en undersökning på ett kvantitativt sätt så skulle forskaren kunnat skicka ut formulären eller 

sina enkäter en gång till. Detta blir betydligt svårare för en forskare som använder sig av en 

kvalitativ metod, just för att undersökningen troligtvis inte kommer bli samma som den blev 

första gången, det är inte heller säkert att diskussioner och intervjuer kommer att arta sig 

såsom vid ursprungstillfället.
30

 

 

Vi förstår att det här skulle kunna framställas som kritik till vårt metodval, men samtidigt 

beskriver Arbnor och Bjerke att när människor tolkar saker olika och de diskuterar olikheterna 

så kommer de komma fram till ny kunskap, tillsammans
31

.  

 

 

2.8 Källkritik 
 

Den kritiken som vi presenterar är att det antagligen hade varit bättre att träffat alla 

undersökningspersoner personligen och inte via telefon som var fallet med tre av dem. Vi 

anser att det kanske hade ökat växelspelet mellan forskare och undersökningsperson om vi 

istället hade fått träffat dem personligen. Vi har frågat alla respondenter om de ville ställa upp 

på en intervju där vi träffas och kan diskutera, men eftersom dessa personer är högst upptagna 

och alla har tidspressade scheman så tyckte de att en telefonintervju vore det bästa 

alternativet. Vi tycker ändock att våra telefonintervjuer är tillförlitliga och att våra 

telefonintervjuer är informationsgivande och bra dialoger uppstod vid telefonsamtalen.  
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3 Teori 
 

I teoridelen så har vi valt att dela in teorin i tre olika delar: Marknadsexpansionsteorier, 

Uppsatser och Vetenskaplig artiklar. Tanken är att första delen ska ge en överblick för teorin 

inom området. Den andra delen ska ge en mer fördjupad bild av ämnet, medan den tredje 

delen blir ännu lite mer djuplodande än del två.  

 

3.1 Marknadsexpansionsteorier  
 

Här beskriver vi allmänt om marknadsföringsteorier. Vi kommer att ta upp SWOT-analys, 

segmentering, positionering och marknadsföringsmixen. Vi kommer även att förklara 

internationaliseringsprocessmodellen, vilket är en modell för vad företagen genomgår när de 

utvecklar sin verksamhet utomlands.  

 

3.1.1 SWOT-analys 
 

När företag ska in på en ny marknad eller de ska lansera en ny produkt är det viktigt att göra 

en SWOT-analys. Det är viktigt att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter för att 

kunna konkurrera på rätt sätt, samtidigt som det är viktigt för företag att ha koll på sina 

möjligheter och hot för att kunna utveckla sin produkt eller företag.  

 

SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Översatt till svenska blir 

det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analys är ett verktyg för företag att 

granska sin organisation och dess hot och möjligheter. Analysen tar hänsyn till både interna 

och externa omständigheter. De interna faktorerna är styrkor och svagheter medan de externa 

faktorerna utgörs utav möjligheter och hot.
32

 

 

 
Figur 233 
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Interna faktorer 
 

Styrkor och svagheter  

 

Dessa faktorer kan företagen själva råda över. När företag listar sina styrkor och svagheter ska 

de tänka på att företagets styrkor och svagheter är relativa till de företag som de konkurrerar 

med
34

. Till exempel om ett företag har exakt samma styrkor som ett konkurrerande företag, 

men det konkurrerande företaget är bättre på dessa styrkor. Detta gör att dessa styrkor inte kan 

tas med i analysen eftersom konkurrenterna är bättre på dem. Dessa styrkor som företaget 

anser sig besitta blir då istället svagheter för företaget
35

.  

 

Externa faktorer 
 

Möjligheter och hot 

Det är viktigt för företag att identifiera sina möjligheter och hot som företaget skulle kunna 

möta på sin marknad. De här faktorerna kan inte företaget råda över, de får istället göra det 

bästa av hoten och möjligheterna. Företaget identifierar alltså sina möjligheter och hot för att 

kunna förutse utvecklingen på sin marknad och hur den utvecklingen skulle påverka företaget. 

Alla hot ska inte behandlas lika, när en SWOT-analys genomförs så ska alla hot bedömas 

individuellt. Värderingen av hoten ska bedömas på så sätt att de allvarligaste och de hot som 

med största sannolikhet kommer att inträffa ska vara av högsta prioritet. En handlingsplan ska 

utformas för alla hot som med största sannolikhet kommer att inträffa och alla allvarliga hot. 

Handlingsplanen är till för att företaget ska kunna planera och förberedda på de hot som 

kommer att inträffa.
36

 

Möjligheterna ska värderas som hur potentiellt attraktivt och hur stor chans det är att lyckas 

med möjligheten. Ju mer attraktiv möjligheten är eller ju större chans det är för möjligheten 

att inträffa desto högre ska möjligheten värderas. Företag hittar sällan möjligheter som exakt 

stämmer överens med företagets mål eller resurser. Det är därför ofta förenat med en viss risk 

när ett projekt genomförs och det är upp till företaget att jämföra om de framtida inkomsterna 

rättfärdigar risken med projektet/möjligheten.
37

 

 

3.1.2 Marknadssegmentering. 
 

Det är viktigt för företag att veta vilka kunder som företaget eller produkten riktar sig till. Det 

handlar om att försöka finna behoven på marknaden för att sedan kunna tillfredställa dem, om 

företaget riktar sin marknadsföring till fel marknadssegment så kommer inte produkten att 

sälja så bra som om den varit placerad i rätt marknadssegment. 

 

Vid marknadssegmentering delas marknaden in i olika grupper beroende på vad 

konsumenterna har för behov eller beteende och beroende på vad kunderna tillhör för segment 

så kan produkterna vara olika för varje kundsegment. Processen med att utvärdera 

marknadssegmentens attraktivitet och att välja segment på marknaden för företaget att gå in 

                                                 
34
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på, kallas för målmarknadsföring. Marknadspositionering innebär att välja rätt position för 

produkten och skapa en klar plan för att nå ut med produkten till kunden.
38

  

 

Vid massmarknadsföring antar företagen att de kan massproducera produkter och trycka ut 

dessa på marknaden med hjälp av massreklam.
39

 Massmarknadsföring används idag bara av 

ett fåtal företag, istället så använder sig företagen av målmarknadsföring.  Med 

målmarknadsföring försöker företagen identifiera ett eller flera segment på marknaden som de 

kan producera sina produkter till.  På så sätt kan företagen på ett effektivt sätt marknadsföra 

sina produkter till rätt målgrupp.
40

  

 

När det gäller att segmentera konsumentmarknaden så finns det inte ett sätt att segmentera 

marknaden utan det finns flera variabler. De vanligaste variablerna som används är 

geografisk, demografisk, psykografisk och beteendesegmentering.
41

 

 

Geografisk segmentering är när marknaden delas in i olika geografiska enheter så som 

nationer, regioner, städer och länder. Ett företag kan välja att agera på en eller flera 

geografiska områden. Företaget kan till och med välja alla men måste då ta hänsyn till den 

geografiska skillnaden i behov och efterfrågan. Kotler nämner bland annat ett exempel på en 

geografisk skillnad vilket var när Coca-Cola drog tillbaka sina tvåliters flaskor från den 

Spanska marknaden då dessa flaskor inte fick plats i kylskåpen i de Spanska hemmen.
42

 

 

Den demografiska segmenteringen tar fasta på att dela in marknaden i grupper baserade på 

ålder, nationalitet, kön, religion, utbildning och etnicitet m.m. Demografiska faktorer är bland 

det populäraste att använda när konsumentgrupper ska segmenteras.  Anledningen till det är 

att konsumenternas behov och efterfråga ofta hänger ihop med de demografiska variablerna. 

En annan anledning till att använda demografiska variabler vid segmentering av marknaden är 

att dessa variabler är lättare att mäta än andra segmenteringsvariabler. LEGO är ett företag 

som använder sig av ålder för att segmentera marknaden, de delar in sina produkter i olika 

ålderskategorier.
43

  

 

Socialklass, livsstil och personlighet ingår i den psykografiska segmenteringen av 

konsumenterna
44

. Den psykografiska segmenteringen är ett sätt att förfina den demografiska 

segmenteringen eftersom det inom en viss ålder, kön eller liknade finns olika livsstilar, 

personigheter och socialklass. Resebranschen är ett exempel på psykografisk segmentering 

med flera olika erbjudande beroende på vilken fas i livet den resande är i.
45

 

 

Beteendesegmentering delar in konsumenterna i grupper efter deras attityd, kunskap och 

användning av en produkt. Beteendevariablerna är enligt många marknadsförare den bästa 

utgångspunkten för att bygga marknadssegment. Under den här marknadssegmenteringen 

ligger också segmenteringar som tillfälle, nytta och lojalitet.
 46

 Som exempel kan vi använda 

                                                 
38

 Kotler et al, 2005, sid 392. 
39

 Ibid. Sid 392. 
40

 Ibid. Sid 391. 
41

 Ibid. Sid 398. 
42

 Ibid. Sid 398. 
43

 Ibid. Sid 402. 
44

 Ibid. Sid 404. 
45

 Ibid. Sid 404. 
46

 Ibid. Sid 405. 



  

16 

 

märkeslojalitet, vissa kunder är helt lojal mot en produkt medan andra kunder kan köpa vilket 

märke som helst av samma typ av produkt.
47

 

 

 

3.1.3 Positionering 
 

Konsumenter blir bombarderade med information om olika företags produkter eller tjänster 

vilket gör att det försvårar köpbeslutet för kunden eftersom det finns mycket mer att välja 

mellan. Det försvårar även för företag eftersom det är svårt för företagen att göra sin röst hörd 

ut till de tänkta kunderna. Det är därför viktigt för företagen att hitta en positioneringsstrategi 

som gör att de syns på marknaden. När företagen positionerar sig förenklar det köpbeslutet för 

kunderna eftersom kunderna placerar produkter och tjänster i olika grupper, med andra ord så 

positionerar de produkter och tjänster i sitt medvetande.
48

 

 

Den här positioneringen gör kunderna med eller utan hjälp av marknadsförare. Men en 

marknadsförare vill inte lämna positioneringen av produkten åt slumpen därför har 

marknadsförare ofta en plan för produktens positionering på marknaden. En mix av 

marknadsföring positionerar produkten eller tjänsten på en utvald marknad vilket ska ge 

produkten ett övertag på den utvalda marknaden.
49

 

 

Al Ries och Jack Trout två reklamchefer populariserade uttrycket positionering, de såg 

positionering som en kreativ handling med en existerande produkt . De argumenterade för att 

en existerande produkt redan hade en position i konsumenternas medvetande.
50

 

 
Positioning starts with a product, a piece of merchandise, a service, a company, an 

institution or even a person…But positioning is not about what you do to a product. 

Positioning is what you do to the mind of the prospect. That is, you position products in 

the mind of the prospect.
 51

 

 

Det finns tre alternativ enlig Ries och Trout vid positionering, den första är att stärka 

nuvarande position. Det går ut på att företaget vill försöka befästa och stärka sin position på 

marknaden.  Den andra är att hitta en ny position, vilket betyder att företaget försöker hitta 

nya och oupptäckta behov på marknaden för att sedan försöka tillfredställa dem. Det tredje 

och sista alternativet är att repositionera konkurrenterna, den här strategin går ut på att 

försöka positionera om sina konkurrenter istället för det egna företaget så att kunden ändrar 

inställning till konkurrenterna, t.ex. genom att använda konkurrenternas slogans eller 

argument emot dem själva.
52
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3.1.4 Nycklar till en lyckad positionering 
 

För en lyckad positionering finns det fyra krav som måste uppfyllas av företaget. Dessa krav 

är: tydlighet, trovärdighet, konkurrenskraft och konsekvent. Kan företaget leva upp till dessa 

krav så leder det till en lyckad positionering för företagets produkter eller tjänster. Se Figuren 

nedan. 

 

 

 

 
Figur 353 

 

Tydlighet, Det är viktigt att företagets positioneringsstrategi är tydlig om positioneringen ska 

bli lyckad, om den blir otydlig så blir det svårt för konsumenterna att förstå positioneringen. 

Exempel på tydlig positionering är BMW:s ”The ultimate driving machine” eller Carlsbergs 

”Probably the best beer in the world”, det här är exempel på tydliga och minnesvärda 

slogans.
54

 

 

Företaget som positionerar sig måste vara konsekventa i sin positionering. Det finns idag 

väldigt många företag som alla vill göra sina röster hörda på marknaden och konkurrensen är 

hård om kunderna. Företag måste därför vara konsekventa i sitt budskap för att de ska kunna 

överrösta alla andra företag. Till exempel så kan inte ett företag ett år marknadsföra sig som 

ett kvalitetsföretag för att helt vända om och kalla sig för ett lågprisföretag inom några år.
55

 

 

Den tredje cirkeln är trovärdighet, företagets valda konkurrensfördel måste vara trovärdig för 

företagets kunder. Till exempel så försökte bilmärket Lada positionera sig som en spännande 

liten sportbil genom i en reklamfilm för bilen åka snabbt genom afrikanska landsvägar. Detta 
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misslyckades därför att allmänhetens bild av Lada var långt ifrån den bild som Lada försökte 

positionera sig som, den saknade trovärdighet hos kunderna.
56

 

 

Den valda konkurrensfördelen måste ha konkurrenskraft. Företaget måste lyckas med att 

leverera en fördel till kunderna som ingen annan på marknaden har lyckats att leverera. Till 

exempel så beror framgången för Apple Macintosh datorutrustning i utbildningssegmentet på 

att de hade väldigt lättanvändliga mjukvaruprogram, en fördel som uppskattas mycket i just 

det segmentet.
57

   

 

 

3.1.5 Repositionering 
 

Ibland så händer det att företag vill positionera om sig och sin produkt. Detta skulle kunna 

bero på att företaget vill byta kunder eller att företaget visar upp dåliga försäljningssiffror. 

Figur 4 nedan visar hur repositionering fungerar.  

 

 

 
Figur 458 

 

Det finns fyra olika vägar att gå. Den första rutan visar imagerepositionering där företaget 

väljer att vara kvar på samma marknad och behålla samma produkt. I marknader där 

produkten agerar som ett sätt att uttrycka sig på så kan själva produkten vara acceptabel i 

funktionella termer, men produkten kan fallera på grund av att den saknar den önskade 

imagen. Det amerikanska sportskoföretaget Nike visar hur företaget gick ifrån att vara ett 

”skoprestandaföretag” till att vara ett ”gatuskoföretag” med hjälp av att lansera sina skor på 
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David Beckhams och Eric Cantonas fötter och genom att använda välkända slogans såsom 

”Nike - Just Do It”.
59

 

 

Ett annat sätt för att vara kvar på samma målmarknad kan vara att modifiera produkten lite, 

detta kallas för produktrepositionering. Ett exempel på en sådan repositioneringsstrategi är det 

amerikanska bryggeriföretaget Allied Breweries som 1992 korrigerade sin ölsort, 

”Castlemaine XXXX lager”, för att få större efterfråga på produkten. De justerade receptet på 

ölsorten samtidigt som de ändrade storleken på förpackningen. Alkoholmängden ökades ifrån 

3,7 % till 3,9 % i handeln och till 4 % på krogarna. Allt detta för att försöka göra produkten 

mer attraktiv på samma marknad.
60

 

 

När företag väljer att ha kvar samma produkt och istället byta till en ny marknad så kallas det 

för immateriell repositionering. Till exempel så skulle ett företag kunna börja lansera sin 

produkt mot en viss målgrupp för att sedan upptäcka att också en helt annan grupp använder 

sig utav produkten också samt att det alternativa segmentet verkar vara mer lönsam för 

företaget än det ursprungliga. Företaget kan då välja att repositionera sig till den nya och nyss 

upptäckta marknaden för att öka försäljningen av produkten.
61

 

 

När både marknaden och produkten ändras sägs det att företaget använder sig av en materiell 

repositioneringsstrategi. Ett företag kan till exempel introducera en ny produktserie för att 

möta behoven hos de nya målkunderna.
62

 

 

Valet att repositionera sitt varumärke ska tas med stor försiktighet eftersom att denna strategi 

är förenat med risker. Ett av alla misslyckade repositioneringsexempel är tidningarna Esquire 

och Arena som var på marknaden för vuxna män. I ett försök att repositionera sig så ändrade 

tidningarna sina varumärken till s.k. ”lad´s mags” eller ”grabbtidningar”, på svenska. Detta 

segment hade ökat kraftigt under några år och nu ville de båda tidningarna också positionera 

sig som en sådan tidning. De hade lättklädda modeller och fylleberättelser i tidningarna. 

Denna strategi fallerade kraftigt och Esquire gick ifrån att sälja 100 000 tidningar till att sälja 

30 000 tidningar under år 2003. Tidningarna tappade alltså otroligt mycket läsare och de hade 

också svårt att återfå sina läsare.
63

 

 

 

3.1.6 Marknadsföringsmixen 
 

När företaget har fastställt sina strategier för att tillfredsställa marknadens önskemål och 

behov samt att företaget har bestämt segment och positionering så är det dags att 

detaljplanera, detta gör företagen med hjälp av marknadsföringsmixen. 

Marknadsföringsmixen består av olika marknadsföringsverktyg som hjälper företagen att få 

det gensvar de vill ha på sin målmarknad. Mixen består av allt ett företag kan göra för att 

influera efterfrågan på företagets produkt. Alla dessa möjligheter är indelade i fyra olika 

grupper i marknadsföringsmixen eller som de också kallas ”de fyra P: na”. Produkt,  

promotion/reklam, pris och plats. 
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Målmarknad 

Figur 5
64

 

 
Med produkt menas totaliteten av alla produkter och service som företaget levererar till 

målmarknaden. En biltillverkare har till exempel en bil som produkt, i den produkten ingår 

alla delar som behövs för att tillverka bilen, som t.ex. bultar, muttrar, kolvar, framlyktor osv. 

Biltillverkaren tillverkar även bilen i olika utföranden och modeller. Med bilen så tillkommer 

en omfattande försäkring och finansiering, dessa delar utgör lika stor del av produkten som ett 

avgasrör utgör. Den mest lönsamma delen av bilmarknaden är lånet som biltillverkarna 

erbjuder kunden för att köpa bilen. Allt detta som är uppräknat ovan utgör den totala 

produkten på marknaden.
65

 

 

Promotion/reklam går ut på att framhäva produktens egenskaper och övertyga kunden att 

köpa produkten. Till exempel så skulle en biltillverkare kunna spendera miljoner på att 

informera sina kunder om företaget och dess bilar. Biltillverkarens egna säljare övertygar en 

potentiell kund att just deras bilmärke är bilmärket för kunden. Bra lånevillkor, kontant 

rabatter och andra specialerbjudanden hjälper biltillverkaren att sälja sina bilar.
66

 

 

Pris är vad kunden betalar för att få köpa produkten. Till exempel så får säljarna på ett 

bilföretag ett rekommenderat pris för varje bil. Men det är sällan säljarna använder sig av det 

priset när de sedan säljer bilen. Säljarna förhandlar istället individuellt med varje kund och 

erbjuder dem rabatter och förmånliga kreditvillkor osv.  Allt för att justera för 

konkurrensnivån på marknaden och för att föra priset i linje med vad kunden tycker är bilens 

värde.
67
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Alla aktiviteter som gör produkten tillgänglig på målmarknaden ingår under plats. Till 

exempel så använder ett bilföretag individuellt ägda återförsäljare för att sälja sina produkter. 

Företaget väljer sina återförsäljare noga och återförsäljarna har ett lager med bilar som de 

demonstrerar för potentiella kunder, förhandlar priser, anordnar service för bilarna efter 

försäljning.
68

 

 

Sammanfattningsvis så för att uppnå ett effektivt marknadsföringsprogram så mixas alla 

element i marknadsföringsmixen till ett koordinerat program som är designat för att uppnå 

företagets marknadsföringsmål. Marknadsföringsmixen utgör ett företags verktygslåda för att 

etablera en stark position på sina målmarknader. Men marknadsföringsmixen representerar 

bara säljarens synvinkel på marknadsföring. Ur kundens synvinkel måste varje 

marknadsföringsverktyg utgöra en nytta för kunden.
69

  

 

Det finns för varje P i marknadsföringsmixen ett motsvarande C. För produkt är det viktigt att 

produkten möter kundens behov och efterfrågan. Priset ska bara ses som en kostnad för 

kunden. Platsen ska vara bekväm för kunden och Promotion/reklam ska vara tydlig och ha en 

klar kommunikation. Framgångsrika företag är företag som har lyckats möta kundens 

efterfrågan ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt och med en bra kommunikation
70

. 

 

 

 

 
Figur 6
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3.1.7 Varumärkeskapital  
 

Ett företag idag måste värna om sitt varumärke eftersom ett starkt varumärke har starka 

konkurrensfördelar. Kunderna är medvetna om vad företagets varumärke står för och känner 

igen varumärket, det gör att kunderna kommer att välja just det varumärket före andra. 

Varumärkeskapitalet består utav tillgångar som är kopplade till varumärket. Varumärkets 

tillgångar kan delas in i tre olika grupper; varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociation. Om dessa tre grupper leds på ett aktivt sätt så skapar de bra och 

konkurrenskraftiga fördelar för företaget.
72

 Dessa tre varumärkestillgångar skapar ett 

varumärkeskapital.  

 

 

 
Figur 773 

 

 

Varumärkesmedvetenheten tas ofta för givet, men om det hanteras rätt kan 

varumärkesmedvetenhet utgöra viktiga konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

Medvetenheten kan ge varumärket en känsla av familjaritet. Till exempel produkter såsom 

tvål eller tuggummi, eller andra produkter som inte kräver så hög involveringsnivå av kunden, 

kan familjariteten driva på köpbeslutet hos kunden. Kunden känner igen varumärket och dess 

familjaritet även om kunden aldrig tidigare har köpt produkten. Om företaget är medveten om 

sitt namn så kan namnet i sig ”driva på” kunden i köpprocessen. Ett exempel är ”Intel Inside” 

som var anmärkningsvärt framgångsrika på att ge en uppfattning om att konstruera 

högteknologiska lösningar utan att egentligen säga någonting om produkten eller företaget, 

namnet skötte försäljningen. Namndominans är ytterligare ett sätt att skapa 

konkurrensfördelar. Namndominans går ut på att genom att en produkt lanseras i exakt rätt tid 

så att företagets namn får representera produkten.
74

 

 

Produkten Termos, som är en värmeisolerande kanna, är ett exempel på namndominans. Alla 

andra företag som skapar en värmeisolerande kanna får finna sig i att produkten kommer att 

heta termos. Ett annat exempel är chokladdrycker. Den som vill ha ett glas chokladdryck 
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säger att hon/han vill ha ett glas O´boy, istället för att säga att de vill ha ett glas 

chokladdryck.
75

 

 

Varumärkeslojalitet betyder att företaget vill få kunden att vara varumärket lojalt, d.v.s. att 

kunden inte byter från varumärke till ett annat. En existerande bas av lojala kunder 

tillhandahåller ett ihållande konkurrenskraftigt övertag.  

 

Dessa konkurrensövertag är:  

 

1. Minskar kostnaden för marknadsföringen eftersom det är billagare att hålla lojala 

kunder kvar än att jaga nya kunder.  

 

2.  Det skapar väsentligt större barriärer för konkurrenterna att övervinna om de vill in på 

samma marknad eftersom att konkurrenterna får svårt att locka kunder till sitt företag 

då kunderna är redan varumärkeslojala.  

 

3. En väl tillfredsställd kundbas betyder att kunderna i sig ger ett intryck till nya kunder 

av att företaget är stabilt och framgångsrikt, vars produkter innehåller bra kundvillkor. 

Vilket betyder att nya kunder känner sig trygga med att välja företagets produkter.  

 

4. Varumärkeslojalitet betyder att de lojala kunderna ger företaget ett visst andrum om 

det skulle komma nya farliga konkurrenter på marknaden. De lojala kunderna kommer 

inte i första taget byta varumärke och det betyder att företaget får mer tid på sig att 

strukturera sig mot det nya hotet på marknaden.
76

 

 

Varumärkesassociation handlar om vad kunden förknippar med märket. Bilföretaget Volvo 

har lyckats att associera sig mot kunderna som ett säkert bilmärke, när sedan kunderna letar 

efter en säker bil så tänker kunderna automatiskt på Volvo. Varuhuset Wal-Mart har medvetet 

positionera sig hos kunderna som att Wal-Mart levererar värde, kunderna anser alltså att de 

får mer värde för pengarna på Wal-Mart än hos andra varuhus. Ett tredje exempel är 

skoföretagets Nikes ”swoosh-märke”, så fort kunderna ser märket förknippar de märket med 

Nike.
77

  

 

 

3.1.8 Internationaliseringsprocessen 
 

Internationaliseringsprocessen är en process för hur företag som går från en nationellmarknad 

till en internationellmarknad, och den visar hur en internationalisering går till, den visar också 

några aspekter som företagen ska ta hänsyn till. Det är viktigt för företag att förstå denna 

process för att kunna etablera sig på en ny internationell marknad.  

 

Två utgångspunkter är givna för att förklara ett företags internationalisering utifrån 

Uppsalaskolans studier i företags internationaliseringsprocesser. Den första tydliga 

observationen var att företag sökte sig utomlands när de var relativt små och att deras 

internationella utveckling hade att göra med att de växte på den utländska marknaden. Den 

andra utgångspunkten var att ingen har och ingen kan ha mer än en begränsad kunskap om 
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exempelvis resurser och marknadsförutsättningar. Mycket av företagets verksamhet formas av 

den begränsade kunskapen och företagets handlande går i stor grad ut på att utveckla 

kunskaper.
78

 

 

Dessa två utgångspunkter ligger till grund för en modell av företags 

internationaliseringsprocesser vilken gör gällande att dessa processer verkar i ett samspel 

mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang.  Fyra till varandra kopplade 

grundbegrepp som till syfte har att förklara processen ingår i modellen för 

internationaliseringsprocessen.  De fyra begreppen är engagemangsbeslut, löpande aktiviteter, 

marknadskunskap och marknadsengagemang. Engagemangsbeslut och löpande aktiviteter är 

de två begrepp som avser förändringar i företagets internationalisering och hur detta sker. De 

andra två begreppen, marknadskunskap och marknadsengagemang, avser tillstånd, det vill 

säga hur pass internationaliserat företaget är.  Tanken är att det olika stegen i företagets 

internationella utveckling påverkas av hur internationaliserat företaget är och de olika stegen 

påverkar den internationella utvecklingen i sin tur och inverkar på företagets grad av 

internationalisering.
79

 

 

 

 
Figur 880 

 

En av modellens grundidé är att beslut om många olika typer av ökat engagemang på 

utländska marknader som till exempel satsning på nya marknader, etablering av 

försäljningsbolag och investeringar i utlandstillverkning är i grunden av samma slag. Därmed 

så kan företagets internationella utveckling liknas med en process som drivs av en och samma 

grundläggande mekanism. Nämligen att företaget utvecklar kunskaper när de arbetar på 

marknaden och att dessa kunskaper gör att de kan värdera nya affärsmöjligheter bättre. Vilket 
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leder till att företaget gör nya marknadssatsningar som i sin tur innebär att de lär sig nya saker 

och ser nya möjligheter och så vidare.
81

 

 

Den här modellen ger inte några direkta rekommendationer i frågan om hur ett företag ska 

agera i samband med en internationalisering. Men modellen pekar på ett antal förhållanden 

som det rimligt att ta hänsyn till i samband med att de utvecklar sin utlandsverksamhet. Det 

här visar att företagets internationalisering är en kunskapsprocess. De ger sig ut på okända 

områden och detta innebär att företagen kommer att upptäcka affärsmöjligheter och problem 

som de aldrig kunnat ana i förväg. Det är genom att agera på marknaden som företaget kan se 

och lära sig något om hur marknader och hur kunderna fungerar.
82

 

 

 

3.1.8.1 Psykiskt avstånd 
 

Psykiskt avstånd beskriver skillnader mellan Sverige och andra länders utbildningsnivå, 

utvecklingsnivå, affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur. Forskarna Hörnell, 

Vahlne och Wiedersheim-Paul har tagit fram ett index som visar det psykiska avståndet 

mellan länder. Det är viktigt för företagen att förstå att människor ifrån andra kulturer agerar 

och tänker på olika sätt, det är viktigt att förstå skillnader för att lättare kunna etablera sig 

utomlands.  

 

Detta index kallas för ”psykiskt avstånd” och är konstruerat för att mäta de faktorer som 

förhindrar och försvårar informationsflöden mellan länder. Med hjälp av indexet kan det 

förklaras var svenska företag etablerar sig, det visar också att svenska företag väljer att 

etablera sig utomlands på ett sätt som motsvarar det psykiska avståndet. Mönstret för svenska 

företag var att de först gick in i något av de nordiska länderna innan de gick vidare med att 

etablera sig i länder som Storbritannien, Tyskland och Nederländerna samt länder som är 

relativt lika de nordiska länderna. För att senare gå vidare med att etablera sig i länder utanför 

Europa.  Slutsatsen blir att företag först gör sina etableringar i psykiskt närbelägna marknader 

för att därefter söka sig längre bort. Detta är ett starkt tecken på att kunskap är en viktig faktor 

i internationellt företagande.
83

 

 

Världen blir allt mindre och mindre, så tillvida att vi känner oss mindre främmande utomlands 

som vi gjorde tidigare, detta har blivit en allmänt spridd uppfattning i Sverige och i övriga 

världen. Idag är vi också närmare, rent kulturellt, andra länder i att föra och göra affärer. Det 

ska inte idag vara någon större skillnad i att göra affärer hemma som att göra affärer 

utomlands, det psykiska avståndet tros alltså ha blivit mindre.
84

 

 

För att undersöka om det har skett någon utjämning av de psykiska avstånden så utfördes en 

undersökning där forskaren (Nordström) jämförde gamla Uppsalaundersökningens resultat 

med ny data om 264 svenska företag som har gått utomlands första gången 1948 eller senare. 

Resultaten av denna undersökning visar att det psykiska avståndet mellan Sverige och andra 

länder var tämligen oförändrat. Det visade sig också att företagens internationalisering 

praktiskt taget följde samma mönster som den tidigare undersökningen. Jämförelsen visar 

också att marknadspotentialen inte påverkar företagens internationaliseringsmönster starkare 
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än tidigare. Nordström visar alltså i sin forskning ifrån 1991 att internationalisering är en 

fråga om att skaffa sig kunskap om utländska marknader, således är brist på kunskap 

fortfarande ett problem för företags internationalisering.
85

 

 

Problemet med Uppsalaundersökningens data är att resultatet är subjektiva bedömningar om 

hur långt ifrån andra länder är Sverige i form av psykiskt avstånd. Det blir alltså svårt att 

jämföra, till exempel, hur mycket det psykiska avståndet spelar roll för svenska företag 

jämfört med spanska. För att göra detta så lär Spanien återigen göra subjektiva bedömningar 

för de spanska företagen. För att kringgå detta problem så gick två forskare, Kogut och Singh 

(1998), tillväga på ett litet annorlunda sätt i sin forskning.
86

 

 

De använde sig av den holländske organisationsforskaren Geert Hofstede (1980) 

undersökningar för att jämföra olika länders kulturer. Hofstede arbetade på IBM som 

psykolog och under den tiden så undersökte han värderingarna hos 116 000 IBM-anställda i 

40 länder (senare 50). Hofstede identifierade klara nationella skillnader trots att IBM hade en 

väldigt stark företagskultur under 1967 till 1971 när Hofstede arbetade där. Hofstede använde 

sig av fyra olika dimensioner när han arbetade med studien. Maktdistans, 

individualism/kollektivism, osäkerhetsundvikande samt maskulin/feminin 

värderingsdominans.
87

 

 

Maktdistans handlar om hur samhället hanterar människor som är annorlunda. Om vi jämför 

det med ett företag skulle det kunna relateras till hur centraliserad makten är och graden av 

enväldigt ledarskap. Individualism/kollektivism behandlar relationen mellan individen och 

gruppen. I individualistiska länder har individen stor frihet, medan gruppen är mycket viktig i 

kollektivistiska samhällen. Osäkerhetsundvikande handlar om hur människor hanterar 

osäkerhet. Ett land med låg osäkerhetsundvikande karaktäriseras av att de tar risker, 

accepterar andras uppfattningar och invånarna känner stor säkerhet. Stort 

osäkerhetsundvikande betyder däremot att landet försöker skapa trygghet och undvika risker. 

Den fjärde och sista dimensionen är maskulin/feminin värderingsdominans. Där påvisas 

skillnaden mellan värderingar i olika länder. I länder där pengar, framgång och 

statussymboler prioriteras så kallas de för maskulin värderingsdominans. En feminin 

värderingsdominans karaktäriseras av relationer människor emellan, miljö samt livskvalitet 

väger tyngre än pengar.
88

 

 

Dessa dimensioner har nyligen utökats med långsiktighet och kortsiktighet. Långsiktighet 

betonar värdet av att tänka långsiktigt och att spara samt att ha en inriktning mot framtiden. 

Kortsiktighet är mer inriktad mot nutid.
89

  

 

I studien som Kogut och Singh gjorde fick varje land ett indexvärde mellan 0 och 100 i var 

och en av dimensionerna. Detta gör att länder kan jämföras med varandra och de kan även 

jämföra dimensionerna med varandra. Genom att kombinera de olika dimensionerna så kunde 

Kogut och Singh göra ett index för kulturellt avstånd där avståndet mellan Hofstedes 50 

(tidigare 40) olika länder blev jämförbara. Forskare har senare överlag använts sig av Koguts 

och Singhs index med samma teoretiska bakgrund som för indexet för psykiskt avstånd.
90
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3.1.8.2 Nätverk 
 

Nätverk är viktigt för internationaliserande företag eftersom det blir svårt att bedriva 

verksamhet om företaget inte har ett nätverk av kunder, leverantörer, myndigheter m.m. 

Nätverksynsättet visar att det är frågan om insikter om enskilda kunder och andra 

samarbetspartners på marknaden och relationerna mellan dessa som gör en 

internationalisering möjlig. Dessa relationer går inte att se utifrån, det är endast genom att 

interagera som företaget kan se vilka band de olika aktörerna på marknaden har till varandra.  

Från dessa erfarenheter kan företaget bygga den fortsatta expansionen på.
91

 

 

Ur ett nätverksperspektiv handlar det inte bara om vilka kunskaper ett företag har om andra 

företag, det handlar lika mycket om dessa företags kunskaper om det egna företaget. I en 

internationaliseringsprocess är det viktigt att utveckla ömsesidiga kunskaper med specifika 

motparter. Nätverkssynsättet innebär att internationaliseringen inte bara handlar om att 

engagera sig i en viss marknad utan det handlar också om att engagera sig i enskilda 

motparter på marknaden och att detta engagemang behöver vara ömsesidigt för att faktiskt 

kunna tala om en internationalisering.
92

 

 

 

3.2 Tidigare forskning   
 

När vi nu går vidare till uppsatser som är skrivna om marknadsbyten och etablering 

utomlands så tar vi med teori ifrån kapitlet ”marknadsexpansionsteorier”. Läsaren ska vid 

detta avsnitt av uppsatsen ha fått en tillräcklig stor teoretisk grund om marknadsexpansion, 

ifrån tidigare kapitel, för att kunna förstå hur företag agerar vid utvidgning av sin marknad. 

Nästa steg är att visa vad som finns skrivet inom marknadsexpansion och vad dessa författare 

har kommit fram till i sina forskningar och därmed förfina den teoretiska grunden mot någon 

form av teoretiskkärna.  

 

 

3.2.1 Uppsatser 
 

Vi har sökt efter uppsatser som visar företag som har bytt marknad och företag som har 

startat upp sin verksamhet i andra länder. Anledningen till att vi har sökt efter just dessa 

uppsatser är att vi vill se vilka hinder och möjligheter som ett företag kan möta under sina 

försök att byta marknad. Syftet med detta kapitel är att smalna av ”tratten” ifrån teoridelen 

och visa för läsaren vilka uppsatser som finns skrivet om vårt ämne eller liknande ämnen, vi 

vill visa en översikt om vilka uppsatser som finns i ämnet. 

  

 

”Ompositionering; en fallstudie av Norrvidden Fastigheter AB” 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka varför ett företag skulle vara i behov att repositionera sitt 

varumärke eller sin produkt samt att beskriva hur processen skulle kunna gå till vid en 

repositionering. Uppsatsen tre huvudfrågor är: Varför genomför ett företag en repositionering 
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av ett varumärke? Vilka strategier kan ett företag använda sig av vid en repositionering? Hur 

kan en repositioneringsprocess gå till? I teoridelen har de valt att presentera 

segmenteringsteorier och olika positioneringsteorier.
93

 

 

Resultatet av uppsatsen var att för att konkurrera på marknaden såg Norrvidden 

repositioneringarna som ett måste. Deras fastigheter, som är två gallerior, var antingen 

väldigt nedgånget eller så ville de stärka sin position på marknaden. Den ena gallerian var i 

behov av att rustas samtidigt så byggdes det ett nytt varumärke för gallerian. Den andra 

gallerians strategi blev att hitta en ny position på marknaden eftersom de inte var bekväma 

med sin ursprungsposition.
94

 

 

Slutsatsen av detta arbete var att Norrvidden helt enkelt såg att förändringarna och 

repositioneringarna var nödvändiga för att kunna konkurrera med övriga galleriorna, det anser 

även författarna. Författarnas egna reflektioner av arbetet var att de tyckte att det var svårt att 

överföra befintliga modeller på just deras situation. Men de hittade i alla fall viss samband 

mellan teori och empiri, men eftersom Norrvidden i dessa fall endast ser externhandeln som 

sina konkurrenter så anser de att betydelsen av en lyckad positionering är mindre än för 

många andra branscher. För företag som t.ex. Volvo har positioneringen en mycket större 

betydelse då konkurrensen är hårdare och produkten mer påtaglig, anser författarna. 
95

 

 

 

”Kommunikation över kulturella gränser” 
 

I denna uppsats beskriver författarna hur kulturella skillnader kan stå i vägen för 

globalisering. Deras syfte med uppsatsen är att: 

 

Med uppsatsen är att belysa hur kultur influerar kommunikationsprocessen inom 

ett internationellt företag med organisationer lokaliserade i olika länder. Genom 

att identifiera en annan kultur utifrån ett svenskt företags perspektiv öka 

förståelsen för skillnader i kultur och hur dessa påverkar kommunikationen när 

de integreras i en gemensam organisation.
96

 

 

Uppsatsen pekar på svårigheter för svenska företag att byta marknad och att byta kultur. 

Teorin består utav beskrivning av kultur i allmänhet och Hofstedes teorier om kulturer.
97

 

 

När författarna ser på resultatet ifrån den här uppsatsen ser de att området kultur är ett väldigt 

brett område och det finns möjlighet för företagen att tjäna pengar på detta, om det sköts rätt 

vill säga. När ett företag vill globalisera inträffar det en internationaliseringsprocess, i denna 

process flyttar man inte bara över landsgränser utan även kulturella gränser. Detta gör att det 

kommer sändas information mellan kulturerna och beroende på vilka kulturer som 

kommunicerar så kommer det ”krocka” olika mycket och olika bra. De visar att när en kultur 

försöker kommunicera med en annan kultur så kommer den nya kulturen att tolka 

informationen utifrån den kulturens olika preferenser och ramar. Författarna menar också att 

det är svårt för ett svenskt företag att skapa en svensk industrikultur på ett företag som är 
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beläget i Mexico. Men författarna visar att om det finns medvetenhet, kunskap och forskning 

om kulturerna så behöver det inte uppstå problem vid kommunikation över kulturella gränser 

vid internationaliseringen.
98

 

 

Författarnas egna reflektioner om kommunikation över kulturella gränser är att kommunicera 

med varandra. Kommunikationen bör vara rak och tydlig. Författarna menar att det är svårt 

till en början att exakt veta hur två kulturer kommer att ”krocka” med varandra, utan det är en 

lärandeprocess som behöver bra kommunikation för att fungera. Det är också viktigt, enligt 

författarna, att inte ”snöa in” på sitt egna hemlands värderingar och grunder när företag ska 

internationalisera, företagen ska var öppna och förutsättningslösa inför den nya kulturen.
99

  

 
 

”Etableringsförutsättningar i en övergångsekonomi - Svenska tjänsteföretag i 
Ryssland” 
 

Författarna till denna uppsats har valt att studera etableringsmöjligheterna för ett 

tjänsteföretag som vill in i Ryssland. De har studerat ett antal tjänsteföretag som redan har 

etablerat sig på den ryska marknaden. Syftet med uppsatsen är att författarna ska fördjupa sig 

i etableringsprocessen och hur de analyserade företagen har hanterat olika hinder. I deras teori 

har de använt sig utav teori som riktar in sig på internationalisering och etablering. Uppsatsen 

visar på olika svårigheter som ett tjänsteföretag skulle kunna råka ut för vid en etablering på 

den ryska marknaden.
100

 

 

Resultatet av denna forskning blev att anledningen till att svenska företag valde att investera i 

Ryssland var att Ryssland fortfarande är marknadsmässigt en omogen nation och företagen 

ser en stor utvecklingspotential samt att Ryssland är ett lågkostnadsland. Det är viktigt för 

företagen att vara pålästa om marknaden innan företagen etablerar sig på den tänkta 

marknaden. Företagen ska också vara väldigt anpassningsbara när det kommer till 

förändringar på den ryska marknaden. Författarna anser att det är ett stort misstag att inte ha 

någon erfarenhet eller kunskap om marknaden när de ska etablera sig på en ny marknad. 

Företagen som undersöks i forskningen beskriver att det största hindret för en etablering på 

den ryska marknaden var de statliga hindren, såsom dokumentation, kontakt med 

myndigheter, de ständiga förändringarna i lagar och regler och bristfällig information. Det 

ryska bokföringssystemet ansågs också som ett av hindren som stod i vägen för företagen. 

Lösningen på dessa hinder anser författarna är att anlita människor som har stor kunskap inom 

problemområdena som företagen anser sig ha.
101

 

 

Författarnas egna reflektioner av resultatet är att för att lösa dessa hinder så ska företagen 

skaffa så bra och så mycket information om den nya marknaden som möjligt. De ska anpassa 

verksamheten efter den rådande marknaden och till den nya kulturen. Författarna anser också 

att det är viktigt för företagen att de skaffar sig ryska nätverk och affärsrelationer så snabbt 

som möjligt. Företagen måste, enligt författarna, också vara snabbt uppdaterade på de 

eventuella lagförändringarna som kan uppstå. Samtidigt så ska företagen skapa sig själva 

förståelse för den ryska kulturen och anställa rysk personal, anser uppsatsförfattarna.
102
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”Osäkerhetshantering i etableringsprocessen – Svenska detaljhandelsföretag i 
Ryssland” 
 

Författarna till uppsatsen har studerat fem svenska företagsetableringar i Ryssland och vilka 

hinder de stöter på under etableringsprocessen. De har som teoretisk utgångspunkt använd sig 

av transaktionskostnadsteorin, Dunnings OLI-teori, Uppsalaskolans 

internationaliseringsprocessmodell, nätverksteorin och Porters etableringshinder. Syftet med 

uppsatsen var att se hur dessa företag hanterade osäkerheten vid sina etableringar i 

Ryssland.
103

  

 

Resultatet av denna uppsats visar att internationalisering är en process, som är en väg för 

företagen att skapa fördelar för företaget. Författarna visar att anledningen till att företag 

väljer att byta marknad är att hemmamarknaden är mättad och liten, att det är för hård 

konkurrens på marknaden eller att det är ofördelaktiga skattesystem på hemmamarknaden. 

Författarna anser att för att ett företag ska kunna lyckas så är kunskap om marknaden viktig 

och att det är viktigt för företaget att läsa av omvärldens signaler för att snabbt kunna agera. 

Författarna menar också att det är vikigt att ha ett väl fungerande närverk på den nya 

marknaden. Etableringshinder när företagen ska etablera sig på marknaden skapar osäkerhet i 

företagen, menar författarna. Dock är en förutsättning för en lyckad etablering att skapa och 

upprätthålla sin konkurrenskraft och för att nå detta beror det på hur stora hinder som finns för 

etableringen. Teorin visar att det är viktigt för företag att ta hänsyn till bl.a. 

distributionskanaler, reaktion från konkurrenter, statlig politik samt kulturavstånd. För att 

företagen ska kunna minska osäkerheten kring etableringshindren så ska företagen förstå sig 

på dessa ovan nämnda faktorer, menar författarna.
104

  

 

Forskningens syfte var att undersöka hur svenska företag har hanterat osäkerheten vid 

etablering i Ryssland. Nedan kommer en sammanställning av vad författarna anser hur företag 

ska göra för att undvika osäkerhet vid etablering. 

 

 Ha kontroll över verksamheten, främst genom närvaro och helägda bolag på 

marknaden. 

 Ha kunskap om och erfarenhet från marknaden genom att bland annat rekrytera 

personal som har detta. 

 Ha goda relationer som företagen tillförskansar sig genom know-how inom olika 

områden och alternativa sätt att driva verksamheten. 

 Kunna anpassa företagens verksamhet efter aktuell marknad. 

 Separat finansiera satsningen på den ryska marknaden. 

 Ha egna distributionskanaler. 

 Kunna anpassa produktkvalitet efter konsumenters preferenser. 

 Hålla sig uppdaterad gällande de snabba lagförändringarna. 

 Använda sig av tullagenter vid införsel av varor till Ryssland. 

 Förstå den ryska kulturen. 

 Ha viss kunskap i det ryska språket. 

 Rekrytera personal som kan överbrygga eventuella kulturskillnader. 
Figur 9105 
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3.3  Vetenskapliga artiklar  
 

Med detta kapitel vill vi fortsätta strävan mot den teoretiska kärnan. Vi vill ta reda på om det 

finns någon som har skrivit om några liknande händelser ute i världen. Från tidigare 

forskning ska vi ta med oss olika teorier och slutsatser som dessa författare har kommit fram 

till. Nu går vi vidare med att se hur dessa teorier och reflektioner kan användas i 

idrottsmarknaden. Läsaren ska efter detta kapitel ha förstått vilka teorier och frågeställningar 

ett företag möter vid marknadsexpansion, med andra ord ska läsaren ha kunskap om vad den 

teoretiska kärnan i arbetet är. Vi kommer även i detta avsnitt att visa att ingen tidigare har 

forskat inom vårt ämne.  

 

 

3.3.1 Artiklar 
 

Vi har sökt vetenskapliga artiklar om hur olika idrottsklubbar har gjort för att positionera sig 

på en idrottsmarknad, artiklarna är skrivna utifrån ett företagsekonomisktperspektiv. Vi har 

sökt dessa artiklar för att se vad andra författare har skrivit om i vårt ämne och vad de har 

kommit fram till för att sedan kunna överföra resultatet på vår uppsats. Nu smalnar vi alltså 

av tratten ytterligare ifrån uppsatsdelen, syftet är att visa de vetenskapliga artiklarna i ämnet. 

 

 

“Franchise relocation and sport introduction: a sport marketing case study of the 
Carolina Hurricanes´ fan adoption plan.” 
 

Artikelförfattarna har undersökt de marknadsföringsaktiviteter som ett ”sport-franchisebolag” 

har gjort för att underlätta acceptansen från fansen.  Studien bygger på NHL-laget Carolina 

Hurricanes marknadsföringsaktiviteter under öppningssäsongen 1997-1998. 1997 flyttade 

Hartford Whalers från Harford Connecticut till Raleigh North Carolina, I samband med 

flytten bytte klubben namn till Carolina Hurricanes. Artikelförfattarna påvisar att få fansen att 

adoptera och ta till sig den nya klubben så måste klubben utveckla en plan för hur detta ska 

göras.
106

 

 

Under Carolinas Hurricanes första NHL säsong var många marknadsföringsmål inriktade 

inom ramen för konsumeters/fansens antagande.  Carolina Hurricanes var tvungen att redan 

från start skapa en medvetenhet, en märkeskännedom hos konsumenterna. Detta med tanke på 

omlokaliseringen av laget och det nya namnet, i och med detta så fanns det ingen kännedom 

eller historia om laget sedan tidigare. Nästa steg blev att skapa interesse för klubben och 

ishockeyn.  För att skapa detta intresse så marknadsförde Carolina Hurricanes sig med att 

utbilda fansen i ishockey, allt för att skapa en medvetenhet och ett intresse för Carolina 

Hurricanes och ishockeyn. Svårigheten här låg i att ishockeyn i den här regionen av USA var 

en relativt ”ny” sport och att den närmaste hockeyklubben var Washington Capitals som 

ligger 442 km bort. För att övervinna detta problem gav de ut broschyrer, en upplysnings 

video 101 Hockey och hade events som förklarade sporten ishockey.
107

  

 

För att utveckla varumärket Carolina Hurricanes mer och att övertyga fansen om ishockeyns 

fördelar framför annan underhållning, så samarbetade de med NASCAR. De kom underfund 
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med att NASCAR och NHL delade samma målgrupp och att hockeysäsongen pågick till stor 

del när det inte var säsong för NASCAR. Detta samarbete skapade inte bara en större 

exponering för Carolina Hurricanes det hjälpte också till att legitimera ishockeyn hos den 

potentiella målmarknaden.
108

 

 

I studien kommer författarna fram till att Carolina Hurricanes under sin första säsong 

fokuserade mycket av sin marknadsföring till att utbilda sina fans, lära dem allt om hur 

ishockeyn fungerar och hur ishockey spelas. Det andra var att de lyckades skapa ett stort 

intresse för sporten, fast att det var en relativt ”ny” sport i regionen. 
109

 

 

 

“Customer –based brand equity in the team sport industry: Operationalization and 
impact on the economic success of sport teams.” 
 

Artikelns syfte är att med hjälp av en omarbetning av redan existerande kundbaserade 

varumärkeskapitalsmodeller, göra så att de passar att använda på lagsportsindustrin och på så 

sätt belysa vikten av varumärkeskapitalet i den tyska fotbollsligan, Bundesliga. Den 

omarbetade modellen kallar de för BETS, vilket står för Brand Equity modell in Team Sport. 

Med modellen vill författarna se vilken inverkan varumärkeskapitalet har på de ekonomiska 

faktorerna i de tyska klubbarna och om ett bra varumärkeskapital ger ekonomisk framgång.
110

 

Författarna till artikeln har två hypoteser i sin analys av de arton tyska proffsklubbar som 

användes i undersökningen. Den första hypotesen är att ett lags varumärkeskapital har en 

positiv inverkan på det ekonomiska resultatet för ett lag sett till antalet åskådare. Den andra 

hypotesen är om ett lags sportsliga framgång har en positiv inverkan på det ekonomiska 

resultatet sett till antalet åskådare.  De båda hypoteserna har sin utgångspunkt i vilken 

betydelse varumärkeskapital och sportslig framgång får för antalet åskådare. Dess två 

hypoteser bekräftas av artikelförfattarnas undersökning, de kan visa att det finns ett samband 

mellan antalet åskådare och varumärkeskapital samt sportslig framgång.
111

  

 

Slutsatser som författarna för fram i artikeln är att en klubb och dess ledning måste inse vikten 

av deras varumärke och vilken inverkan det har på klubbens ekonomiska framgång. 

Klubbarna måste ta till vara på publiken när publiken kommer till arenan, publiken är den 

viktigaste målgruppen för klubben. Det gäller att rikta klubbens marknadsförings aktiviteter 

mot den här gruppen när de kommer till klubbens matcher, med andra ord skapa medvetenhet 

för klubben som ett varumärke.
112

 

 

 

“Multi-level governance in an international strategic alliance: The plight of the 
Phoenix and the Asian football market.” 
 

Författarna till den här artikeln har undersökt de svårigheter som Wellington Phoenix stöter på 

för att få delta på den Asiatiska fotbollsmarknaden och de belyser de svårigheter som kan 

uppstå i att ingå i ett internationellt nätverk.
113
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Wellington Phoenix är det enda fotbollslag på Nya Zeeland som är helt professionellt, men de 

spelar i den högsta liga i Australien (A-Leauge). Problemet för Wellington Phoenix ligger i att 

de tillhör det Oceanska fotbollsförbundet och att Australien tillhör det Asiatiska 

fotbollsförbundet.  Att Wellington Phoenix får spela i A-Leauge beror på att de olika 

förbunden kommit överens om ett avtal som tillåter Wellington Phoenix att spela liga fotboll i 

en annan federation än den egna.  Men trots att de får spela i den Australienska ligan har de 

inte rätten att delta i det Asiatiska Champions Leauge, om de skulle vinna A-leauge eftersom 

de tillhör fel federation.
114

 

 

Målet för Wellington Phoenix är det ska få ta del av den Asiatiska fotbollsmarknaden som är 

betydligt större och mer utvecklad än den fotbollsmarknad som existerar i det Oceanska 

förbundet. Men på grund av FIFA:s (Internationella fotbollsförbundet) struktur med olika 

nivåer av förbund så kommer Wellington Phoenix att hindras från att delta på den Asiatiska 

fotbollsmarknaden och därmed gå miste om de finansiella möjligheterna där.  

 

Författarna diskuterar i artikeln att det för Nya Zeeländska företag helt fritt att handla och 

göra affärer med asiatiska företag, men för en professionell fotbollsklubb är denna möjlighet 

förhindrad av regler från det internationella fotbollsförbundet och deras medlemsförbund. 

Problemet enligt artikelförfattarna ligger i de svårigheterna som uppstår när det finns flera 

nivåer som styr och har inflytande i den här typen av organisationer, där det finns ett 

nationellt, ett kontinentalt och ett internationellt förbund. 
115

 

 

 

3.4 Sammanfattning av teori 
 

Teorierna i arbetet följer ett visst mönster. Det börjar med planeringsstadium för att sedan bli 

mer och praktiska ju längre in i teoridelen vi kommer. Därefter berättar vi om uppsatser och 

artiklar som har skrivits i ämnet. 

 

Innan ett företag väljer att byta marknad eller lansera en ny produkt så är det viktigt att ta 

hänsyn till en del teorier inom marknadsföring. I ett första skeendet gör företaget en SWOT-

analys för att få en överblick på styrkor/svagheter och hot/möjligheter. När företaget har 

analyserat sig och den tänkta marknaden, med hjälp av SWOT: en, så gäller det för företaget 

att välja rätt kundsegment. Detta görs med hjälp av marknadssegmentering, det är en process 

så att företaget vet vilken målgrupp de har på marknaden. 

 

När företaget vet vilket segment som är deras så underlättas positioneringen avsevärt. Det 

leder oss in på marknadspositionering, där väljer företaget hur de ska positionera sig på den 

nya marknaden eller den nya produkten, det handlar om hur de vill uppfattas av kunden. Med 

hjälp av segmentering och positionering så har nu företaget valt målmarknad.  

 

Ibland är inte företaget nöjt med sin position på marknaden utan kan då välja att repositionera 

sig på marknaden och den önskade målmarknaden. 

 

Den praktiska delen av teorin består av marknadsföringsmixen och de fyra P: na. Där 

detaljplanerar företaget sin positioneringsstrategi, alltså använder sig företaget sig av 
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marknadsföringsmixen när de vill planera hur de praktiskt ska gå tillväga för att nå ut till 

kunderna och sin målmarknad.  

 

När företaget väl är inne på sin målmarknad så är det viktigt att ha ett starkt varumärke, detta 

hjälper kunderna i köpprocessen så att de väljer just vårt företag. Internationalisering visar på 

aspekter för att lyckas med en internationalisering, den visar att agerande och kunskap sitter 

ihop. Andra delar i internationaliseringen är psykiskt avstånd och nätverk.   

 

Uppsatserna och artiklarna visar vad tidigare forskning har kommit fram till. Vi har studerat 

uppsatser som har riktat in sig på byte av marknader och positionering samt på artiklar som 

har anknytning med idrott och byte av marknad samt varumärkeskapital. Vi använder också 

detta som teori i vårt arbete. Detta blir vår teoretiska kärna.   
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4 Empiri 
 

4.1 Intervju 
 

Vi har intervjuat: 

 

Anders Hedin, Anders bakgrund och anknytning till ämnet är att han har jobbat länge inom 

ishockeyn. Han började som administrativ ledare för TV-pucken. Efter det arbetade han för 

Gästriklands ishockeyförbund, där han var stationerad i tjugosju år. Han har även hunnit varit 

ordförande för Brynäs IF ishockey i fyra år. Idag sitter han i styrelsen för hockeyligan, där är 

han ordförande sedan tre år tillbaka.  

 

Håkan Loob, idag sitter Håkan som verkställande direktör för Färjestads BK-koncern, vilket 

innebär att Håkan är chef för fastighetsbolaget som Färjestads BK har. Han är även chef för 

den ideella föreningen som Färjestads BK bedriver. Håkan har en stor anknytning till 

ishockey som spelare. Håkan har bland annat vunnit olympiskt guld i Lillehammer (1994), 

vunnit två VM-guld (1987, 1991), vunnit Stanley Cup (1989), hittills den enda svensk i NHL 

som har gjort 50 mål eller mer under en och samma säsong. 

 

Peter Gudmundsson, Peters bakgrund till ämnet är att han har spelat elitserieishockey för 

Leksands IF och för Djurgårdens IF, han har också två SM-guld med Leksands IF. Som aktiv 

spelade Peter även några A-landskamper och ett antal juniorlandskamper. Peter har även 

arbetat som klubbdirektör för Djurgårdens IF under en fyra års period. I sex år har Peter också 

varit pojklagstränare i Göta. Nu sitter han som verkställande direktör i hockeyligan.  

 

Mikael Lundström, Mikael sitter på Svenska Ishockeyförbundet som tävlingschef. Tidigare 

har han arbetat som sportchef för Leksands IF. 

 

 

Om ligabyten. 

 

Anders Hedin berättar han att det är svårt att se några fördelar med att en klubb skulle byta 

liga och speciellt svårt är det för ett svenskt lag att byta liga. Men man skulle kunna tänka sig 

att en klubb med en dålig ekonomi eller en liten kassa vill byta liga pågrund av att det finns 

mer pengar i KHL än i elitserien, berättar Anders. KHL lockar klubbarna med stora 

pengasummor för att ishockeylag ska spela hockey i KHL, det är en anledning till att svenska 

ishockeylag vill byta till KHL. För de svenska lagen med dålig ekonomi så skulle det kunna 

vara ett sätt för att få snabba pengar, menar Anders.  

 

Ett hinder, enligt Anders Hedin, är att klubbarna inte vet hur deras svenska supportrar 

kommer ställa sig i frågan. Hedin tror att intresset för laget kommer vara svårt att bibehålla 

vid ett ligabyte, Hedin tror inte att supporterna tycker det är lika intressant att se ett ryskt lag 

möta det egna laget som att se ett svenskt lag möta deras lag. Hedin menar att svenska lag är 

väldigt beroende av hemmamarknaden och dess supportrar, kommer det ingen publik på 

hemmamatcherna blir det svårt att få in pengar till föreningen och det blir därmed svårt att 

locka nya sponsorer. Om en klubb väljer att flytta får den klubben, enligt Hedin, räkna med att 

spela inför mindre publik under en tid. Under den tiden är det viktigt att klubben får in pengar 

ifrån annat håll tills intresset är återskapat. Hedin kommer in på att om klubbarna ska byta liga 
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så är vikten av ett långsiktigt inflöde av pengar mycket viktig, dessa pengar tror han kan 

komma från en sponsor antingen ifrån Ryssland eller ifrån Sverige.  

 

Håkan Loob menar att det ligger stora komplikationer i att svenska lag ska byta liga, 

exempelvis till KHL. Det första är att de svenska lagen redan har byggt upp bra relationer 

med supportrar och andra lag i Sverige. Om ett lag väljer att byta liga så, tror Håkan, att lagen 

kommer att bli tvungna att bygga upp nya relationer till supportar och till andra lag. Håkan 

menar att relationsbygge i sig är en komplikation som både kostar tid och pengar för lagen i 

fråga. Vidare så menar Håkan Loob att om ett ishockeylag från Sverige ska kunna genomföra 

en flytt så måste ekonomin i klubben vara så ofantligt mycket bättre än vad den är idag. 

Håkan säger också att om vi ser runt lite i dagens ishockey så är det inga andra ligor som ger 

ger några bättre ekonomiska fördelar än vad elitserien gör idag.  

 

Peter Gudmundsson säger att han inte riktigt vet vad som skulle krävas ekonomiskt av en 

klubb som skulle flytta till KHL. Men en klubb som exempelvis AIK, som har varit på tapeten 

för en flytt till KHL, skulle behöva investera väldigt mycket i både den sportsliga biten och 

kanske även marknadsmässigt, menar Peter. Peter säger också att det redan finns ekonomi i de 

svenska ishockeyklubbarna, men det är klart att det skulle bli dyrt, avslutar Peter med.  

 

Hedin menar att det kommer att krävas mycket kapital för att klubbarna ska våga genomföra 

flytten till KHL. Det skulle också krävas att flera lag skulle vilja flytta samtidigt. Anders tror 

att minst åtta lag men helst fler ska flytta samtidigt för att bevara det svenska intresset för 

ishockeyn. När lagen flyttar så tror Anders att elitserien kommer att överleva och fyllas på 

med lag från den lägre serien. Anders Hedin återkommer till att det skulle krävas mycket mer 

pengar för att lagen i fråga skulle fungera ekonomiskt under en längre tid. Hedin säger att det 

krävs en väldigt stor sponsor, helst ett globalt företag, som är villiga att pumpa in pengar 

under en väldigt lång tid. Hedin trodde, när vi diskuterade, att det skulle bli svårt att få dessa 

pengar ifrån Ryssland, även om lagen skulle få mycket pengar initialt av KHL så är det inte 

säkert att lagen kommer fortsätta att få pengar under den långa tidsperiod som krävs för att 

skapa intresse i Sverige. Men om klubben skulle klara en flytt, ekonomiskt och 

intressemässigt så skulle flytten på lång sikt vara fördelaktig. Men Anders anser att hindren är 

för svåra och nackdelarna är större än vad nyttan skulle vara. 

 

Anders Hedin menar att svårigheten med att byta från den svenska ligan till den ryska ligan 

ligger i den svenska föreningskulturen. I Sverige är det ideella tänket djupt rotat i 

föreningslivet. Anders menar att föreningar i Sverige har mycket bredd, där man satsar på 

juniorer, pojk- och flickhockey. Om klubbens elitlag försvinner till en annan liga är risken 

stor att det inte strömmar in några pengar till den övriga verksamheten, vilket gör att 

utvecklingen av ishockeyn i Sverige krymper eftersom föreningarna inte skulle få några 

pengar till sin verksamhet.   

 

Peter Gudmundsson menar också att de fördelar som skulle uppkomma vid ett byte av liga 

ligger i att marknaden blir större, vilket påverkar sponsorsamarbetet till det positiva. Det 

skulle kunna ligga en ekonomisk fördel i att lyckas locka sponsorer som är villiga att slå in sig 

på den ryska marknaden. Förhoppningsvis, menar Peter, lockar klubbarna till sig mer och 

större företag om de flyttar till KHL än om de skulle stanna kvar i Sverige, det skulle i sin tur 

generera i större sponsoravtal och mer pengar. Samtidigt tror Peter att de skulle bli svårt för 

klubbarna att få mer pengar genom medieintäkter, i alla fall på kort sikt. Idag får klubbarna 

inte lika mycket pengar för TV-rättigheter ute i Europa som de får i Sverige. Peter menar att 

på kort sikt kommer inte klubbarna få lika mycket pengar i form av TV-rättigheter, om de 
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skulle flytta utomlands, men kanske på lång sikt. Peter tror alltså att sponsorpengarna skulle 

öka vid en flytt, samtidigt som pengarna från TV-rättigheterna skulle minska på kort sikt.  

 

Peter Gudmundsson berättar vidare att de sportsliga fördelarna ligger i att klubbarna får möta 

en annan typ av ishockey, vilket skulle leda till att den svenska ishockeyn utvecklas i en 

positiv riktning. Peter anser att det finns en risk för klubbarna att inte utvecklas om de spelar 

allt för mycket nationell ishockey. ”Ishockeyn behöver internationella impulser för att kunna 

utvecklas”, säger Peter. Peter menar fortsättningsvis att de nackdelar som finns för ett svenskt 

ishockeylag att byta liga är att det kommer saknas konflikt i matcherna. Med konflikt menar 

Peter att derbymatcherna kommer att försvinna, matcher såsom Djurgårdens IF – AIK eller 

Leksands IF – Mora IK. Om dessa matcher skulle försvinna så skulle det i sin tur kanske göra 

att intresset för ishockeyn svalnar i Sverige. Peter tror därför att det idag skulle vara svårt för 

en svensk ishockeyklubb att ensam byta liga till KHL. ”Det är dessa konflikter som nationella 

ligor bygger på och du får inte ta bort den om du byter marknad”, menar Peter. Den konflikten 

som idag finns hos de svenska lagen är starka och Peter tror att det kommer ta lång tid innan 

samma konflikt skulle infinna sig mellan ett svenskt och ett ryskt lag.  

 

Anders säger att det svenska ishockeyförbundets regelverk sätter stopp för en eventuell flytt. 

Har man valt att lämna den svenska elitserien i ishockey kan man inte komma tillbaka året 

efter i samma liga. Vill man komma tillbaka till elitserien får laget börja om från den lägsta 

serien och jobba sig upp till elitserien. Ett lag kan alltså inte pröva på att spela i KHL ett år för 

att sedan komma tillbaka till den svenska högsta ligan, och det är ett väldigt stort hinder enligt 

Anders.  

 

Peter beskriver att hindret för de svenska lagen är att om ett svenskt hockeylag skulle försöka 

att spela i KHL men misslyckas, och de vill komma tillbaka till Sverige så skulle det laget bli 

tvungna att börja om längst ned i det svenska seriesystemet. Peter menar att det är ett problem 

för klubbarna och det hindrar de svenska lagen som vill prova att spela i KHL.  

 

Mikael svarade att det inte finns några konkreta regler nedskrivet i frågan om att byta liga, 

men han nämner att det nekande beslut som förbundsstyrelsen tog angående AIK:s förfrågan 

om att få spela i KHL, hade sin grund i att det svenska förbundet ska främja svensk 

elitishockey. Därmed var beslutet de tog ganska logiskt med tanke på att den ryska ligan, 

KHL, är knuten till det ryska förbundet. Om nu ett lag väljer att lämna det svenska 

ligasystemet blir de av med sin plats och får börja om från börja om klubben återvänder till 

Sverige. Det kan innebära problem för det ryska ishockeyförbundet eftersom de och det 

svenska ishockeyförbundet tillhör det internationella ishockeyförbundet och relationerna 

mellan förbunden kan bli skadade. Mikael tycker att det är bra att ämnet kommer upp till ytan 

så att en diskussion kan föras. 

 

Även Peter berättar att både det svenska och det ryska ishockeyförbundet är medlemmar i det 

internationella ishockeyförbundet, om ett svenskt lag väljer att spela i KHL som tillhör det 

ryska ishockeyförbundet, men de får nej ifrån det svenska ishockeyförbundet och de väljer att 

ignorera det svenska ishockeyförbundet och de byter liga i alla fall. I detta fall kan det 

internationella ishockeyförbundet bötfälla både det svenska laget och det ryska 

ishockeyförbundet, eftersom att de båda är medlemmar i internationella ishockeyförbundet.  

 

Anders Hedin nämner igen att den ryska kulturen är väldigt olik jämfört med den svenska. 

Hedin berättar att när beslutet om att skapa champions hockey league blev verklighet, så hade 

en rysk sponsor skrivet ett treårskontrakt för att bistå med pengar under den tiden. När ”CHL” 
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inte blev någon succé så valde sponsorn att bryta kontraktet efter bara ett år. Detta är, enligt 

Anders, typiskt för ryska affärsmän med mycket pengar och lite tålamod. Tänk då om ett 

svensk hockeylag skriver kontrakt med en rysk finansiär och efter en tid stryper finansiären 

flödet av kapital, vilka ödesdigra konsekvenser det skulle betyda för klubben.  

 

När vi frågar Håkan Loob om det är lika bra att stanna kvar i elitserien så svarar han: ” Ja som 

det ser ut nu så finns det ingenting som talar för att enskilda lag eller ens tre lag skulle lämna 

för att gå in i en annan liga, det finns varken ekonomiska eller sportsliga fördelar i det just 

nu.”  

 

 

Framtid för ishockeyn. 

 

”Att göra en förändring för förändringens skull är meningslöst när man redan har någonting 

som är bra”, säger Håkan Loob.  

 

Mikael tycker att det var positivt att frågan om AIK:s flytt till KHL kom upp till diskussion 

eftersom det har skapat en debatt om hur den svenska hockeyn ska se ut i framtiden. Han är 

inte helt främmande för att det kan spelas ishockey någon form av en europeisk liga i 

framtiden. Mikael berättar att teoretiskt skulle vara möjligt att byta liga om de inblandade 

förbunden kom överens och skrev ett avtal mellan varandra. 

 

Anders Hedin säger att en fråga som diskuteras flitigt av ishockeyintresserade i Sverige är att 

försöka förbättra upplevelsen för publiken som besöker matcherna. Anders Hedin menar att 

klubbarna måste jobba för att fler människor ska gå till arenan för att se på ishockey istället 

för att publiken stannar hemma och ser matcherna på tv. ”Runtomkringupplevelsen” måste 

förbättras, enligt Hedin. Ishockeyälskarna kommer alltid att gå på ishockey för matchens skull 

eftersom att de är genuint intresserade för hur det går för deras lag. Det är istället de som inte 

är inte är så intresserade av ishockey som klubbarna ska försöka att locka till matcherna 

genom att utöka upplevelsen runt omkring matchen. Klubbarna konkurrerar inte längre bara 

med andra idrottsevenemang, de konkurrerar idag även med kultur, restauranger och andra 

upplevelsebaserade evenemang. Därför måste klubbarna försöka förstärka upplevelsen genom 

att exempelvis ha restaurang och bar på arenan, anser Hedin.  

 

Håkan Loob säger också att de svenska klubbarna måste sätta sig ned och börjad diskutera hur 

klubbarna ska gör för att möta framtiden. Håkan berättar om hur konkurrensläget ser ut och 

menar att det är mycket tuffare idag än vad det var för kanske tio år sedan. ”För tio år sedan så 

var en supporter 100 % ishockey, idag kanske en supporter är 80 % ishockey och 20 % är 

underhållning och det som är nytt”. Det är därför klubbarna redan idag måste sätta sig ned och 

diskutera hur svensk ishockey ska möta den nya konkurrensen som har uppkommit. Om vi 

inte gör det kommer ”den andra underhållningen” att få ett försprång på ishockeyn och 

ishockeyn kommer att få en mycket mindre del av plånboken än vad vi har idag, säger Håkan. 

”Den andra underhållningen” kan vara allt ifrån biobesök, internet eller teater. Konkurrensen 

om människor plånböcker är stor och den växer hela tiden, menar Håkan. Dagens klubbar 

måste vara öppna för förändringar, Håkan tror att om de svenska ishockeyklubbarna är väldigt 

inskränkta och negativa till olika förändringar kommer de också att tillslut bli akterseglade.  

 

Peter menar att under alla omständigheter kommer Sverige att ha en elitserie eller liknande, 

”det kommer alltid att koras en svensk mästare i ishockey”, säger Peter. Peter tror att om det i 

framtiden blir en liga som går över nationsgränserna så kommer det dessutom finnas en 
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nationell liga. Peter menar att det alltid skulle koras en svensk mästare i ishockey. Han tror 

inte att det bara skulle finnas en internationell liga där vinnaren är Köpenhamn och tvåa är St 

Petersburg, ”vem skulle vara bäst i Sverige då? frågar Peter. Peter anser alltså att det måste 

koras en svenskmästare för att behålla intresset.  

 

Håkan tycker att det är intressant att titta på framtiden för svensk ishockey och menar att alla 

inte kan tycka lika och alla kan inte vara riktigt överens i frågan. Håkan fortsätter med att det 

finns två projekt i rullning, det ena undersöker frågan om det ska skapas en ny liga och det 

andra projektet ser till frågor som skulle kunna förbättra den befintliga ligan. Håkan sitter i 

projektet där de arbetar med möjligheten att skapa en ny liga, han har arbetet med det 

projektet i nio till tio månader. I detta projekt så tittar de på frågor om ny liga och hur de ska 

kunna förbättra den befintliga ligan ganska ingående. Håkan har förstått att det inte bara är 

konkurrens mellan klubbarna idag utan det är även konkurrens mot all annan underhållning.Vi 

jobbar just med dessa frågor för att ishockeyn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig 

gentemot all annan underhållning, säger Håkan.  

 

Håkan menar att svårigheten inte blir att få alla elitseriens tolv klubbar att inse att en 

förändring måste göras, utan alla tolv klubbar är överens om att förändringar måste ske. Det 

svåra ligger i att synkronisera tidsramen för förändringarna och framförallt att bestämma hur 

förändringarna ska göras och utföras. ”Den harmoniseringen är lite svår just nu”, säger 

Håkan.  

 

 

CHL. 

 

Peter hoppas att vi hittar former för att spela klubbhockey internationellt. ”Det har jag alltid 

trott på men hur de formerna ska se ut vet jag inte”, säger Peter. Peter anser att formen 

Champions Hockey League är bra och den är värd att utvecklas. CHL spelades säsongen 

2008/2009 men säsongen 2009/2010 så kunde inte hockeyligan gå med på det 

kontraktsförslaget eftersom de hade varit bundna till år 2040. Även om Peter tyckte att det är 

ett bra koncept gick det inte att acceptera kontraktsförslaget. Tillväxten inom hockeyn 

kommer att ske på klubbnivå, det är Peter helt övertygad om. En del av tillväxten är att ha ett 

ökat internationellt utbyte på klubbnivå. Sen gäller det att hitta bra former för det, menar 

Peter.  

 

Håkan berättar att det under säsongen 97/98 prövades med någonting som då hette 

Europaligan men det var inte populärt eftersom det var brist på information och det var 

framför allt ganska dåliga ekonomiska villkor för klubbarna som skulle delta. Detta gjorde att 

den idén dog ganska snabbt, sedan dök idén upp igen för två år sedan och då kallade man det 

för CHL eller Champions Hockey League.  Håkan berättar att han då tyckte att initiativet var 

intressant och även från klubbarna så var intresset på topp. Klubbarna tyckte att det skulle bli 

roligt att få möta europiska lag. De ekonomiska förutsättningarna för klubbarna var relativt 

bra för att klubbarna skulle vara tillräckligt hängivna och motiverade att lagen kunde spela 

parallellt med elitserien. Men sen drog man undan all ekonomiskförutsättning, vilket gjorde 

att de lade allt på is för att försöka få fram bättre ekonomiska förutsättningar. Sedan 

diskuterades det om att CHL skulle komma tillbaka men då var det för dåliga förutsättningar, 

både sportsligt och ekonomiskt, så då lade man ner CHL istället, berättar Håkan. 

 

Peter menar att idag skulle en stark egenliga och ett CHL under bra former för de bästa lagen 

vara bra, men om några år kanske det ändrar sig. Peter tror att vi kanske kan ha en form där 
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europeiska lag möter varandra i ett seriesystem, fast med starka nationella inslag och att lagen 

spelar gränsöverskridande i vissa delar. Peter är väldigt noga med att berätta att det är 

publiken som bestämmer, ”om publiken vill ha det på ett visst sätt så kommer det antagligen 

bli på det sättet också”. Marknaden är de som betalar entrépenager för att se hockey, det är 

publiken som köper abonnemang för att kunna se ishockey på tv, menar Peter. Publiken är det 

som är motorn och det är de som gör att sponsorföretag vill associera sig med och jobba med 

hockeyn, det är en kedjereaktion men grunden är att vi spelar en bra hockey och skapar en bra 

atmosfär som hockeyfansen tycker om, ”Vi kan aldrig gör avkall på det”, säger Peter. 

 

Håkan menar också att Sverige måste skapa bättre samarbete med de andra ligorna i världen 

för att kunna utveckla ishockeyn. Om det sedan innebär Champions Hockey League eller 

någon framtida gemensam liga spelar ingen roll. Håkan menar att det blir helt andra villkor 

för svenska lag om de också är med och skapar sina egna förutsättningar för det framtida 

samarbetet. Håkan menar att de svenska lagen troligtvis skulle kunna skapa bättre 

förutsättningar om de själva får vara med och bestämma dessa förutsättningar, jämfört med att 

de svenska lagen kommer till redan skapta förutsättningar. Om t.ex. ett svenska lag går till 

KHL, tyska eller den schweiziska ligan så har de redan sina förutsättningar, istället för att 

skapa något nytt och kanske något bättre, menar Håkan.  

 

Håkan berättar att det inte kändes som om det fanns den där riktiga kraften för att skapa ett 

långvarigt och bra CHL. Håkan fortsätter med att om de hade kunnat skapa ett nivåmässigt 

bra CHL skulle det kunna vara något som de svenska klubbarna hade spelat år efter år. Om ett 

bra och långvarigt CHL kommer att spelas i framtiden är det väldigt svårt att dra några 

slutsatser av, men säg att klubbarna upptäcker att CHL-matcherna är riktigt bra och fartfyllda 

samt att de skapade bra ekonomiska möjligheter för klubbarna, då tror Håkan att det skulle bli 

en bättre ishockey kvalitetsmässigt sett. När de bästa klubbarna ute i Europa får möta 

varandra så tror Håkan att det kommer att leda till att klubbarna vill utmana varandra och 

mäta sig med varandra i en större utsträckning. Håkan menar alltså att om CHL lyckas 

kommer klubbarna att bli mer intresserade att förbättra ishockeyn, detta för att kunna mäta sig 

med varandra ute i Europa, vilket leder till fler matcher och något som kanske kan liknas med 

en ny europaliga i ishockey.  

 

Håkan menar att om klubbarna får spela mot varandra över gränserna i ett bra utfört CHL så 

skapar det en större ekonomisk resurs för klubbarna och klubbarna kan samtidigt behålla bra 

ishockeyspelare inom Europa. Håkan fortsätter att det i förlängningen betyder att den svenska 

publiken kan avnjuta riktigt bra ishockeyspelare, vare sig det är i Stockholm, Gävle eller i 

Karlstad. Idag sitter vi mest och oroar oss över vilka spelare vi ska tappa till andra ligor, vi är 

idag utsatta för konkurrens om spelarna, inte bara ifrån NHL, men nu även ifrån bl.a. KHL. 

Håkan säger att om denna konkurrens fortsätter kommer det tillslut att bli svårt för oss att 

behålla kvalitén och då kommer kanske vår attraktionskraft som underhållning att sjunka, 

vilket leder till att vi blir ännu mindre attraktiva för folket och deras plånböcker, menar 

Håkan.  

 

 

 

 

Ändrad ligastruktur. 

 

Anders säger att det redan gjorts en undersökning om en svensk-finsk liga och som visade att 

marknaden var alldeles för liten och intresset var för litet för att ändra ligastruktur på det 
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sättet, menar Anders. Anders menar också att det är för lite pengar på den marknaden och 

svårigheter att hitta bra sponsorer. 

 

Peter diskuterar om huruvida en ändring i form av en stängd liga är det bästa alternativet, han 

tror inte det. Det viktigaste är vad publiken vill ha, menar Peter. Peter fortsätter med 

spänningen kanske skulle försvinna om streckstriderna också försvann, publiken vill ha lite 

spänning och drama. Samtidigt menar Peter att det finns ett incitament för underliggande 

serier att avancera i seriesystemen. ”Vår uppgift är att se till att vi har en bra elitserie”, säger 

Peter. Peter menar att det inte är hockeyligans uppgift att värna om varje enskild klubb, vår 

uppgift är att se till att vi har en så bra elitserie som möjligt. ”Jag tror att elitserien skulle 

förlora på om vi stängde den.” 

 

Anders Hedin menar att en stängd liga kommer att skada livsnerven för svensk ishockey. 

Hedin nämner som exempel att den finska ligan redan har prövat att ha en stäng liga, men de 

bytte tillbaka till en öppen liga. Den finska ligan såg att intresset för ishockeyn svalna 

eftersom det redan tidigt på säsongen var klart om vilka som skulle göra upp om mästartiteln. 

Hedin är därför inte positiv till en stängd elitserie och tror att det bara skulle skada intresset 

för ishockey.  

 

Håkan tror att en stängd liga skulle ta udden av ishockeyn i Sverige. Med en kvalserie där 

lagen spelar tio matcher och varje match gäller allt eller inget så är det inte konstigt att det 

skapar intresse med kvalserien till elitserien. ”Jag skulle kunna skapa en turnering som gällde 

allt eller inget och det skulle också bli jätteintressant”, menar Håkan. Håkan fortsätter med 

att man måste titta på branschen som sådan, det räcker inte med tre veckor i slutet på året som 

ska vara intressanta för de allsvenska lagen, utan det måste skapas intressanta saker under hela 

säsongen, annars får ishockeyallsvenskan ingen bärkraft. Ekonomiskt kan inget lag leva på att 

spela fem intressanta matcher på slutet av säsongen, vi måste försöka göra hela säsongen 

intressant. Sedan förstår Håkan att media tycker att kvalserien till elitserien är intressant, 

eftersom det är något som ska avgöras, att vara eller inte vara så att säga menar Håkan. Håkan 

fortsätter att han känner för de lag som åker in och ut ur elitserien och de lag som år efter år 

vill ta sig upp i elitserien men inte lyckas. Håkan menar att i dagens seriesystem så går det för 

fort att komma in i elitserien och samtidigt för fort att åka ur, vi måste skapa en viss tröghet i 

systemet. Håkan nämner Rögle som åkte ur elitserien i år. De hade en viss ekonomisk 

trygghet det år de var i elitserien men nu när de ska spela i allsvenskan ska de helt plötsligt 

vänja sig med en annan ekonomisk situation. Nu ser vi att Rögle börjar tappa spelare till andra 

klubbar. Håkan nämner även det allsvenska ishockeylaget Leksands IF som gärna hade velat 

ta steget upp i elitserien i år men inför nästkommande säsong så börjar Leksands IF att avrusta 

sin elitseriesatsning. Leksands IF för det för att de inte ekonomiskt orkar satsa ett år till.  

Håkan avslutar med att berätta att han inte tror på att stänga ligorna helt, vi ska istället försöka 

göra seriesystemet trögare så att de klubbarna som ligger på gränsen får en viss trygghet.  

 

Peter fortsätter med att idag så investerar lagen i arenor för 250-300 miljoner kronor och det 

är helt andra förutsättningar än vad det var för några år sedan. För klubbarna så finns det tre 

stora intäktsströmmar. Publikintäkter, sponsorintäkter och medieintäkter. Om en klubb skulle 

falla ur elitserien innebär det också att dessa intäktsströmmar skulle minskas och klubbarna 

skulle förlora på det, hävdar Peter.  

 

Rent teoretiskt så skulle en farmarlagsstruktur på ishockeyligan i Sverige fingera, där ett lag 

fortfarande spelar i Sverige och ett annat lag av samma förening spelar i en annan liga, och de 

skulle få ett samarbete att fungera, menar Mikael. Alla idrottsklubbar som drivs som 
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aktiebolag måste ägas till 51 % av den ideella föreningen, det vill säga att den ideella 

föreningen får förfoga hur de vill över idrottsaktiebolaget, om de vill spela i exempelvis i 

KHL så är det teoretiskt möjligt. Det skulle se ut så att moderföreningen spelar i hemmaligan 

och idrottsaktiebolaget spelar i exempelvis i KHL.  

 

Peter Gudmundsson tror inte att ett sådant upplägg skulle fungera. Praktisk så ser Peter inte 

hur ett lag skulle kunna ha både ett lag i KHL och ett farmarlag hemma i Sverige, det finns för 

lite publik för det i Sverige, anser Peter. Peter menar också att det blir svårt för klubbarna att 

hålla fokus om de spelar i två olika ligor samtidigt. Ett billigare alternativ till KHL skulle vara 

att försöka få en nordisk toppliga, enligt Peter. Norge, Finland, Danmark och Sverige skulle 

kunna besluta sig för att gå samman i en liga, och Peter tror inte att det skulle behöva bli så 

dyrt för klubbarna. Möjligtvis att det skulle bli lite dyrare för de norska och danska lagen 

eftersom de skulle behöva investera i bättre spelare. Det är möjligt att en sådan modell på en 

liga skulle kunna fungera, säger Peter 
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5 Resultat och Analys 
 

Detta kapitel visar det resultat som tas upp i uppsatsen.  Vi kommer även att analysera detta 

resultat genom att jämföra empiri med empiri och teori med empiri. Det gör vi för att ge 

läsaren en bild av relationen mellan teori och empiri.  

 

SWOT-anlysen är ett granskningsverktyg som granskar företagets eller produktens styrkor 

och svagheter, samtidigt som det granskar företagets möjligheter och hot. SWOT-anlysen 

använder företag när de vill utvecklas, det är av yttersta vikt att granska hur företaget ser ut på 

marknaden för att företaget ska kunna utvecklas och ta tag i de problemområden som 

företaget har. Analysen kan även användas av företag som vill utvidga sin verksamhet på nya 

marknader, det är vikigt att veta vilka hot och möjligheter som finns på den tilltänkta 

marknaden för att kunna tackla framtidens hinder.  

 

Segmentering går ut på att välja vilket segment på marknaden som företaget vill inrikta sin 

produkt mot. Detta kan göras med hjälp av SWOT-analysen. När företaget vet produktens 

styrkor, svagheter, hot och möjligheter så är det lättare att välja ett passande segment. Det 

finns olika segment på marknaden som alla tycker olika, t.ex. var människor bor, vilken 

livsstil människor har, vilken ålder och kön människor har. När företaget har valt det segment 

som stämmer överens med företagets produkt så har företaget valt sin målmarknad.  

 

Positionering handlar om var företaget vill att produkten ska hamna i kundernas medvetande. 

Företag kan lämna positionering åt slumpen, kunden kommer ändå att ha en uppfattning om 

produkten. En marknadsförare kommer å andra sidan försöka påverka positioneringen åt det 

håll företaget vill. Det finns tre olika vägar att gå när företag vill positionera sig, det första är 

att befästa sin position på marknaden, den andra är att hitta en ny position och den tredje är att 

försöka repositionera sina konkurrenter så att det egna företaget framstår som bättre än 

konkurrenternas företag. Det finns fyra viktiga aspekter för att företag ska lyckas med sina 

positioneringsstrategier, företagen positionering måste ha trovärdighet, konkurrenskraft, 

tydlighet och konsekvent för att lyckas.  

 

Ibland vill företagen repositionera sig och sin produkt, detta skulle kunna bero på att företaget 

vill byta kunder eller att de vill öka försäljningen. Det finns fyra vägar att gå för företag som 

vill repositionera sig. Företaget kan välja att vara kvar på samma målmarknad och byta 

produkt, detta kallas för produktrepositionering. Företaget kan också ha kvar samma produkt 

och byta målmarknaden, företaget genomför då en immateriell repositionering. Det kan tänkas 

att allting byts ut så att både målmarknad och produkt byts ut, detta kallas för materiell 

repositionering. Det fjärde och sista alternativet är att företaget är kvar på samma marknad 

och har kvar samma produkt, en s.k. imagerepositionering.  

 

Marknadsföringsmixen beskriver hur ett företag ska göra för att slå sig in på sin valda 

målmarknad. Vi har beskrivit marknadsföringsmixen där fyra P:n står i centrum. Det är viktigt 

för företagen att ha en produkt, vilken kvalité på produkten ska företaget ha? Vilket namn? 

Vilken storlek? Det är också viktigt att bestämma hur företaget ska lansera produkten, alltså 

hur ska vi ”promota” produkten? Det tredje P:et är hur ska priset se ut på produkten? Den 

fjärde är platsen för produkten, hur ska vi distribuera produkten? Vilka återförsäljare ska vi 

ha? När ett företag har bestämt målmarknad så är dessa fyra P:n viktiga när man vill 

tillfredsställa behovet på marknaden, med andra ord penetrera marknaden på ett lyckat sätt.  

Varumärkeskapital handlar om hur viktigt varumärket är för ett företag. Ett starkt 

varumärkeskapital gör att företaget inte behöver jobba lika hårt för att få sina produkter sålda. 
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Det är således väldigt viktigt för företag som vill expandera att de har ett starkt 

varumärkeskapital. Det finns tre begrepp som beskriver varumärkeskapital: 

varumärkesmedvetenheten, varumärkeslojalitet och varumärkesassociation. 

varumärkesmedvetenhet handlar om att försöka få kunden medveten om varumärket, vilket 

gör köpbeslutet lättare för kunden vilket leder till ökad försäljning av företagets produkt. När 

företaget har kunder som har varumärkeslojalitet så betyder det att kunderna är lojala mot 

varumärket. Det tredje begreppet är varumärkesassociation vilket syftar på vad kunderna 

associerar varumärket med, t.ex. vill kunderna ha en säker bil så tänker de automatiskt på 

Volvo. 

 

Internationaliseringsprocessmodellen visar hur företag internationaliseras. Den visar att med 

hjälp av tillståndsaspekter hur pass internationaliserat ett företag är, den visar även med hjälp 

av förändringsaspekter förändringar i företaget som avser internationaliseringen. 

Internationaliseringsprocessmodellen visar att företagen ger sig ut på okända områden och 

detta innebär att företagen kommer att upptäcka affärsmöjligheter och problem som de aldrig 

kunnat ana i förväg. Det är genom att agera på marknaden som företaget kan se och lära sig 

något om hur marknader och kunder fungerar. Resultatet är att företagets internationalisering 

är en kunskapsprocess, kunskap som fås genom agerande på marknaden. Vi tolkar det som att 

det är svårt att veta hur en internationalisering egentligen ska bli, företagen måste prova sig 

fram på den nya marknaden, stöter företagen på problem så får de lösa det efter hand genom 

att agera på ett annorlunda sätt.  

 

Psykiskt avstånd visar på svårigheterna för företag att etablera sig i länder där det är allt för 

långt psykiskt avstånd mellan dem. Vi anser att det är svårt för företag att lyckas överbrygga 

dess avstånd om inte företag är villiga och öppna för förändring i företaget. Det är otroligt 

viktigt för företag att förstå dessa avstånd för att kunna lyckas med en internationell 

etablering. Indexet som beskrivs i teorin visar konkret hur långt psykiskt avstånd det är mellan 

Sverige och andra länder.  

 

Resultatet av nätverksteorin pekar på vikten för företag att skaffa sig nätverk när de ska 

internationalisera sin verksamhet. Dessa nätverk är ömsediga och företaget ska, för att skaffa 

dessa nätverk, vara engagerade mot andra enskilda aktörer och mot marknaden för att 

internationalisering ska bli av.  

 

Peter menar att de positiva delarna med ett ligabyte skulle vara att marknaden blir större, och 

möjligheten att locka större sponsorer som vill in på den ryska marknaden skulle vara stor och 

generera mer pengar till klubbarna. Peter menar vidare att den rena sportsliga fördelen skulle 

vara stor då lagen får impulser ifrån internationella lag vilket skulle utveckla den svenska 

ishockeyn framåt. Här står Peters åsikter ganska ensamma, men det beror mest på att Håkan 

och Anders hade svårt att se några fördelar med ett ligabyte, i alla fall med utgångspunkten 

KHL. Däremot ser de fördelar med ett samarbete internationellt i form av ett CHL, eftersom 

att klubbarna får vara kvar i Sverige och ändå spela internationellt mot andra lag.  

 

Uppsatsen om Ompositionering; en fallstudie av Norrvidden Fastigheter AB menar att för att 

företag som har tappat försäljningssiffror och intresse ifrån kunderna ibland behöver 

repositionera sig för att vända den negativa trenden. De tror också att en repositionering av 

andra företag och företagsprodukter skulle ha varit svårare än vad det var i deras fall. 

 

Peter Gudmundsson, Anders Hedin och Håkan Loob är alla tre överens om att en framtida 

förändring av ishockeyn i Sverige behöver göras. Peter Gudmundsson tror att för att behålla 
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intresse och kvalitet måste ligorna utökas i framtiden men hur strukturen på ligan skulle se ut 

vet han inte idag. Håkan och Anders Hedin tycker att ishockeyn ska utvecklas genom att först 

öka intresse på den befintliga svenska marknaden genom att inse att konkurrensen kommer 

ifrån all underhållning som finns tillgänglig i samhället. Håkan och Peter tror att CHL är 

formen för den framtida internationella ishockeyn eftersom de anser att konceptet är bra och 

skulle kunna fungera på ett bra sätt under rätt omständigheter. Peter Gudmundsson trodde 

även att en nordisk liga med Finland, Norge, Danmark och Sverige skulle kunna fungera 

vilket också skulle bli billigare än KHL. Håkan Loob är inne på samma spår, men han menar 

att om lagen fick vara med och skapa en helt ny liga utifrån lagens förutsättningar och 

önskemål så skulle ligan kunna fungera. Håkan menar att det alltid är bättre att skapa något 

eget, med egna förutsättningar och egna regler, istället för att komma till en liga där allt redan 

är förutbestämt. Det som de tre menar är att det gäller att hitta en plattform för produkten 

ishockey och skapa en produkt som kan konkurrera på en marknad med en hård konkurrens. 

Klubbarna kan inte bara sitta och vänta på att publiken ska kommer till matcherna år ut och år 

in. 

 

Kommunikation över kulturella gränser visar att en rak och ärlig kommunikation när det 

gäller att överstiga kulturella gränser är det bästa sättet vid internationalisering. Författarna 

visar att om det finns medvetenhet, kunskap och forskning om kulturen så behöver det inte 

uppstå problem med kulturen.  

 

Anders Hedin tar upp en annan nackdel än vad Håkan och Peter gör. Anders är rädd för att om 

flera lag skulle byta liga så skulle den svenska ungdomsutvecklingen vara hotad. Detta 

grundar han på att föreningskulturen är så pass djupt rotad i Sverige och han menar då att om 

elitverksamheten skulle flytta skulle ursprungsföreningen inte få några pengar till resterande 

del av föreningen, pengarna från elitverksamheten kommer att stanna där. I förlängningen 

skulle det betyda att utvecklingen av ungdomar stannar upp. Anders Hedin pekar på en 

ytterligare nackdel, vilket är att det råder en kulturell skillnad mellan Sverige och Ryssland 

när det gäller affärer. Han menar att ryska affärsmän är otåliga och låter inte resultaten 

långsiktigt växa fram, de vill ha snabba resultat.  

 

Etableringsförutsättningar i en övergångsekonomi - Svenska tjänsteföretag i Ryssland, 

berättar om hur etableringsförutsättningarna ser ut i Ryssland. Resultatet av undersökningen 

visar att det är viktigt att vara påläst om den ryska marknaden innan företag ger sig in i den. 

Men om företagen lyckas etablera sig i Ryssland så finns det många fördelar att hämta. 

Författarna till uppsatsen pekar på att det dock är ett stort misstag att ge sig in i Ryssland utan 

någon erfarenhet eller kunskap om marknaden, samtidigt som de pekar på vikten av att snabbt 

skaffa sig ett nätverk på den ryska marknaden.   

 

Arbetet om Osäkerhetshantering i etableringsprocessen – Svenska detaljhandelsföretag i 

Ryssland visar att för att hantera osäkerhet i etableringsprocessen så är kunskap om 

marknaden viktig, samtidigt kan de konstatera att ett väl fungerande närverk på den nya 

marknaden också är av stor vikt. De anser att det är bra om företagen kan vara flexibla för att 

snabbt kunna förändra verksamheten efter marknaden. Dessutom anser författarna att det är 

viktigt att försöka överbrygga den kulturella skillnaden för att lyckas i Ryssland.  

 

Anders Hedin pekar på att det skulle krävas mycket pengar vid en eventuell flytt till KHL. 

Men Hedin anser också att det är pengarna som skulle locka ishockeyklubbar till att flytta. 

Det skulle bli svårt för ishockeyklubbarna att generera de pengar som krävs i KHL innan 

flytten börjar bli lönsam för klubbarna, enligt Hedin. Hedin anser att det skulle kunna ta flera 
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år innan lönsamheten överstiger de initiala kostnaderna som krävs vid en flytt och för att en 

klubb ska lyckas skulle en väldigt stor sponsor vara tvungna att gå in med mycket kapital. 

Håkan Loob tycker, också han, att en flytt till KHL skulle bli allt för kostsam för de svenska 

ishockeyklubbarna och Loob menar att de svenska klubbarna inte har den ekonomiska 

slagkraft som krävs för en flytt. Håkan Loob går även ett steg längre och menar att idag så 

finns det inga ekonomiska fördelar med att byta liga till KHL, men han menar också på att det 

skulle kunna se annorlunda ut i framtiden.  Peter Gudmundsson är av samma åsikt när det 

gäller att ett ligabyte skulle bli otroligt kostsamt för de svenska klubbarna, men han anser att 

det redan finns ekonomi i klubbarna för att genomföra en flytt. Sammanfattningsvis angående 

den ekonomiska aspekten när det gäller ligabyten så är Peter, Håkan och Anders Hedin 

rörande överens om att det skulle bli kostsamt för ishockeyklubbarna. Hur kostsamt det skulle 

bli är svårt att svara på men som Peter sa: ”men det är klart att det skulle bli dyrt”.  

 

Artikeln, ”Franchise relocation and sport introduction: a sport marketing case study of the 

Carolina Hurricanes´ fan adoption plan.” visar hur man skapar intresse för ett ishockeylag. 

Carolina Hurricanes fick flytta till en ny, och inte så hockeyintresserad, stad. Författarna 

beskrev i artikeln att Carolina Hurricanes var tvungna att utbilda den tänkta publiken i 

ishockey. De var tvungna att beskriva ishockeyns regler, ishockeyns historia, NHL:s  struktur 

och de gjorde till och med instruktionsvideos för deras supportrar för att skapa intresse för 

ishockeyn. Det Carolina Hurricanes ville uppnå med detta var att skapa ett nytt varumärke och 

öppna en ny marknad. Författarna visade att under första säsongen av etableringen av 

Carolina Hurricanes så fokuserade de marknadsföringen mot att utbilda publiken, just för att 

skapa ett intresse för laget. De visar också att det faktiskt lyckades skapa intresse för laget 

genom dessa åtgärder. De visade också på att nätverk är en viktig del i att marknadsföra sig, 

Carolina Hurricanes visade detta genom att samarbeta med NASCAR. 

 

En nackdel som Peter Gudmundsson menar är att om ett lag skulle byta liga så skulle det 

lagen tappa ”konflikt” gentemot de andra lagen. Det skulle bli svårt för publiken att känna 

spänning för matcherna eftersom den svenska publiken inte känner något för lagen i KHL. I 

Sverige har en konflikt byggts upp mellan lagen, en form av hatkärlek som lockar publik till 

matcherna. Peter Gudmundsson menar att lagen inte skulle ha den konflikten i KHL och att 

det skulle ta lång tid att ”bygga” en sådan konflikt mellan ett svenskt och ett ryskt lag. Håkan 

Loob anser också att det skulle ta lång tid att bygga relationer mellan de nya lagen och 

supportrarna. Här menar de båda att byte av liga skulle få konsekvenser för de relationer som 

en ishockeyklubb byggt upp på sin hemmamarknad, relationer till sponsorer, supportrar osv. 

Med detta resonemang så belyser Håkan och Peter vikten av det måste finnas någon form av 

relation till marknadens olika aktörer. 

 

“Customer –based brand equity in the team sport industry: Operationalization and impact on 

the economic success of sport teams.” Berättar hur viktigt varumärket är för en sportförening 

och hur vilken positiv inverkan varumärkeskapitalet har på klubbens ekonomi. Författarna 

beskriver att publiken är klubbens viktigaste målgrupp och när publiken kommer till 

matcherna så ska klubben rikta sin marknadsföring så att de skapar medvetenhet för klubben 

som varumärke. Detta görs eftersom varumärkeskapital har en, som sagt, positiv inverkan på 

ekonomin i klubben.  

 

 “Multi-level governance in an international strategic alliance: The plight of the Phoenix and 

the Asian football market.” Denna artikel tar upp problematiken för ett Nya Zeeländskt 

fotbollslag som vill ta del av den asiatiska fotbollsmarknaden, men inte får möjligheten till 

detta på grund av att de tillhör fel fotbollsfederation. Författarna diskuterar att Nya 
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Zeeländska ”vanliga” företag ges möjlighet att handla på den asiatiska marknaden men 

detsamma gäller inte ”fotbollsföretag”. Det visar att problematiken ligger i att det är för 

många instanser som bestämmer i sådan här organisationer, såsom internationella 

fotbollsförbundet. Vi tolkar resultatet som att bara de nationella förbunden kommer överens 

så skulle en flytt kunna vara möjlig. 

 

Mikael Lundström berättar att det idag inte finns något regelverk om huruvida klubbar får 

byta liga. Det enda som finns skrivet är att det lag som väljer att lämna den svenska ligan 

avsäger sig sin plats i det svenska seriesystemet, vilket betyder att om laget väljer att komma 

tillbaka till Sverige måste de börja om längst ned i seriesystemet. Vidare så berättar Mikael 

och Peter att om ett svenskt lag väljer att gå emot det svenska ishockeyförbundets beslut så 

skulle det laget kunna bli sanktionerat. Men de skulle inte kunna bli sanktionerat av det 

svenska ishockeyförbundet utan de skulle då bli sanktionerat av det internationella 

ishockeyförbundet. Detta är möjligt eftersom det ryska och det svenska ishockeyförbundet är 

medlemmar i det internationella ishockeyförbundet och det ryska ishockeyförbundet står 

bakom KHL. Då skulle teoretiskt både laget och det ryska ishockeyförbundet bli sanktionerat 

bakvägen av det svenska ishockeyförbundet via det internationella ishockeyförbundet för att 

ett svenskt lag väljer att gå till KHL. Peter och Mikael beskriver vad som kan ske om en 

ishockeyklubb går sin egen väg och trotsar eventuella beslut från ishockeyförbundet. Det som 

de menar är att det inte bara är att byta liga hur som helst för en klubb, det finns vissa 

förhållningssätt som ishockeyklubben måste ta hänsyn till.  

 

När företag vill expandera och/eller byta marknad så kan företagen välja att analysera sig 

själva och den marknad de ska in på genom att göra en SWOT-analys. Det är viktigt för 

företagen att veta vilka styrkor och svagheter som finns internt inne i företaget, samtidigt som 

det är viktigt att veta vilka hot och möjligheter som existerar externt på marknaden. Även 

resultaten ifrån två av uppsatserna (uppsatserna som tar upp etablering i Ryssland) visar att 

det är av väldigt stor vikt för företag att lära känna den nya marknaden innan de ger sig in på 

marknaden, det skulle kunna göras med en SWOT-analys. Jämför vi med empirisvaren så ser 

vi att respondenterna redan omedvetet har genomfört en SWOT-analys av den ryska ligan. De 

tar upp nackdelar och fördelar som skulle inträffa om en flytt blev möjlig, vilket kan jämföras 

med hot och möjligheter i SWOT-analysen. Exempelvis tar Anders Hedin upp att om klubbar 

väljer att flytta så skulle det kunna hota föreningskulturen ute i klubbarna. Ett annat exempel 

är att Peter Gudmundsson anser att hockeyn skulle utvecklas om klubbarna får internationellt 

motstånd, samtidigt menar Peter att det skulle bli lättare att hitta större sponsorer till 

klubbarna. Håkan Loob menar att klubbarna idag inte skulle tjäna mer pengar på ett ligabyta 

jämfört med att vara kvar hemma i Sverige. Vi ser tydligt att Håkan Loob, Anders Hedin och 

Peter Gudmundsson redan, omedvetet, har genomför den externa delen av en SWOT-analys. 

De har gjort detta för att försöka se olika marknader är lönsamma, precis som ett ”vanligt” 

företag skulle ha gjort. Den interna delen i SWOT-analysen får lämnas över till varje enskild 

klubb, vid ett ställningstagande om ligabyte. 

 

Företag lär veta vilka sina kunder är och de lär även veta hur de ska nå ut till dessa kunder. 

Till sin hjälp har de segmenteringsstrategier och positioneringsstrategier. Vid segmentering 

väljer företag ut vilka eller vilket segment som passar företaget och företagets produkt. 

Därefter så gäller det att positionera sin produkt på ett lämpligt sätt i kundernas medvetande, 

så att kunderna väljer just deras produkt eller tjänst. Artikeln om Carolina Hurricanes visar 

hur viktigt det är att nå ut till kunderna. De gjorde det genom att utbilda och skapa intresse på 

det sättet, vilket positionerade Carolina Hurricanes i kundernas medvetande. Psykiskt avstånd 

är också viktigt för företag när de ska välja kundgrupper som finns i andra länder. Det 
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psykiska avståndet får inte vara för stort då det blir svårt för företaget att etablera sig, då de är 

för olik de övriga på marknaden. Det blir svårt att bygga relationer och skapa kontakter på 

marknaden. Alla uppsatser, utom uppsatsen om Norrvidden, visar på vikten att överbrygga 

dessa olikheter och skillnader för att kunna etablera sig på nya utländska marknader. Precis 

som för företag, så menar Håkan Loob och Anders Hedin, att det är viktigt att veta vilka 

kunder som klubbarna har och hur de ska nå ut till dessa kunder. Här pratar de om 

segmentering och positionering, de inser att de inte konkurrerar på samma villkor som de 

gjorde tidigare. Idag möts klubbarna av konkurrens från allt som har ett underhållningsvärde, 

därför måste de förstå vilken kundgrupp de har och positionera sig mot dessa kunder. Viljan 

att gå på hockey och viljan att öka intresset för ishockey som produkt är något som svensk 

hockey i allmänhet måste arbeta för enligt Anders och Håkan. De är inne på att klubbarna 

måste positionera sig bättre för att öka intresset och viljan att gå på hockey, oavsett om 

produkten ishockey levereras i Sverige eller utomlands i framtiden. Anders Hedin pekande 

också på de kulturella skillnader som råder mellan Sverige och Ryssland när det gäller att 

göra affärer. Här måste klubbar jobba på att överbrygga den kulturella skillnaden om de skulle 

välja att byta liga. Svensk ishockey måste ta tag i och diskutera segmenterings och 

positioneringsfrågor för att hockeyn i allmänhet ska få ett uppsving i intresse, enligt Anders 

och Håkan. Håkan, Anders och Peter pratar om att ”förändra för att skapa intresse” och alla 

tror att förändring måste göras någon gång i framtiden. Om vi översätter det så anser 

respondenterna att svensk ishockey skulle behöva repositionera sig för att skapa mer intresse. 

Vi kan koppla det till uppsatsen om ”Norrvidden” där författarna beskriver hur Norrvidden 

Fasigheter måste repositionera sig för att vända de negativa trenderna, de kom fram till att en 

repostionering var absolut nödvändig.  

 

Nätverksteorierna visar vikten för företag att bygga nätverk och relationer när de expanderar 

till nya marknader. Carolina Hurricanes-artikeln visar att det finns fördelar med relationer och 

samarbeten med andra aktörer på marknaden, i detta fall samarbetade Carolina Hurricanes 

med NASCAR för att öka intresset för klubben som produkt. Här ser vi att även segmentering 

har stor betydelse för att lyckas. Ledningen tog reda på vilka kunder som vill gå på hockey 

och fann att det var samma kundgrupp som gick på NASCAR. Med hjälp av samarbetet med 

NASCAR ökade intresset för ”Hurricanes”. Håkan Loob menar att när klubbar väljer att flytta 

till nya ligor så kommer det ta tid för lagen att bygga upp samma relationer som de har haft i 

den gamla ligan. En annan aspekt på att inte ha samma relationer i den nya ligan är att 

”konflikten” försvinner, enligt Peter. Dessa relationer och konflikter är nödvändiga för att 

intresset ska vara kvar i ishockeyn, enligt både Peter och Håkan. Håkan, Peter och Anders 

anser alla tre att det skulle bli svårt för ett ensamt lag att flytta till en ny liga, de tror att minst 

åtta lag måste komma överens om att gemensamt byta liga för att det ska fungera. Vi ser här 

att de tre respondenterna tycker att nätverk är viktigt för att lagen överhuvudtaget ska våga ta 

steget ut till en ny liga, de menar att det skulle ta för lång tid att bygga nya nätverk så de vill 

att lagen tar med sig de gamla relationerna för att få mer ”konflikt” och bättre relationer.  

 

Om ett ishockeylag väljer att flytta till en ny liga så ska de detaljplanera sin produkt eller sin 

verksamhet, klubben har då valt sin marknad och det gäller nu att planera praktiskt hur det ska 

gå till. När ”vanliga” företag gör detta så använder de sig av marknadsföringsmixen, där de 

fyra P: na ingår. Plats? Pris? Promotion? Produkt? Detta är frågor som ska besvaras för att 

lyckas med att marknadsföra sin produkt mot målmarknaden. Vi kopplar igen till ”Carolina 

Hurricanes” eftersom de insåg att för att lyckas så var de tvungna att utbilda sin publik och 

visa vilka laget var, vilka spelare som spelade, vilket hamnar under promotion i 

marknadsföringsmixen. Vi ser att det var bara promotion som fattades i ”Carolina 

Hurricanes”, de hade redan plats, pris och produkt. De fokuserade därför att promota sig 
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själva för den nya publiken. Eftersom att respondenterna inte har tänkt i banorna om att 

klubbar ska byta liga så är det svårt för dem att gå så djupt in i det praktiska.  

 

Varumärket är en annan viktig del av ett företag.  Ett starkt varumärke förmedlar känslor eller 

väcker tankar hos kunden. Detta hjälper kunden att välja det för kunden starkare varumärket i 

köpprocessen. Artikelförfattarna till “Customer –based brand equity in the team sport 

industry…” visar även på vikten av ett starkt varumärkeskapital för det ekonomiska resultatet 

hos en idrottsklubb. Författarna kom fram till att det fanns ett samband mellan ekonomiskt 

goda resultat och ett starkt varumärkeskapital. Vi kan dra paralleller mellan 

varumärkeskapitalet och de sportsliga framgångar klubben har, eftersom de goda ekonomiska 

resultaten ofta har en inverkan på de sportsliga framgångarna. Peter Gudmundsson tycker att 

det skulle bli lättare att få större sponsorer till klubben om marknaden också är större. Anders 

Hedin anser att det skulle krävas riktigt stora sponsorer för att ett ligabyte överhuvudtaget 

skulle bli tal om och Håkan Loob är inne på samma sak som Anders. Vi tolkar detta som om 

att respondenterna anser att det gäller att ha ett väldigt starkt varumärke för att de stora 

företagen ska bli lockade att sponsra ishockeyklubbarna.  

 

Internationaliseringsprocessmodellen är en modell som beskriver hur en internationalisering 

går till. Modellen visar att det handlar om en kunskapsprocess när företaget kommer till en ny 

utländsk marknad. För att lyckas med en internationalisering så behöver företaget agera på 

marknaden för att få den kunskap som behövs för att driva processen framåt. Mikael 

Lundström berättar om en klubb väljer att byta liga måste de avsäga sig sin plats i det svenska 

ligasystemet. Därmed blir det svårt att lämna den svenska ligan för att agera på en annan 

marknad. Ett företag har den möjligheten då de kan prova och se om det fungerar på en ny 

marknad, fungerar det inte kan det välja att avsluta projektet på den nya marknaden och 

koncentrera sig på hemmamarknaden. Detta är inte möjligt i dagens läge för en 

ishockeyklubb, eftersom de vill återvända till sin hemmamarknad får de börja om längst ned i 

det svenska seriesystemet. Den här problematiken belyser författarna i sin artikel ”Multi-level 

governance in an international strategic alliance…”, som visar att idrottsklubbar i 

internationella paraplyorganisationer hindras om de vill byta marknad tillskillnad från 

”vanliga” företag. Artikelförfattarna och Mikael påtalar att det finns en teoretisk möjlighet för 

lag som vill byta liga, de grundar sina resonemang på att om de nationella förbunden som är 

inblandade och det internationella förbundet är överens så ska ett liga byte vara möjligt. 

 

Psykiskt avstånd är en viktig aspekt vid internationalisering då det inte är bra om det är 

förstort psykiskt avstånd mellan företaget och andra aktörer på den nya marknaden. Peter 

Gudmundsson tror att det skulle vara lättare att starta en nordisk liga för det skulle bli 

billigare än KHL. Även Håkan Loob är inne på liknade spår då han säger att det skulle vara 

lättare att starta en helt ny liga och bestämma förutsättningarna själv än att gå till en liga där 

dessa förutsättningar redan är bestämda. Vi kan tolka det som att de vill börja med länder som 

ligger närmare i psykiskt avstånd än vad Ryssland gör, vilket kan underlätta en 

internationalisering av den svenska klubbishockeyn. Håkan, Anders och Peter nämner att 

CHL skulle vara ett bra alternativ, det skulle då fungera som en ”lättare” version av en 

internationalisering eftersom klubbarna fortfarande är kvar på den svenska marknaden och får 

fortfarande möjlighet till att vara del på en större marknad. Klubbarna behöver då inte ta 

hänsyn till det psykiska avståndet i samma utsträckning som om de skulle byta till en annan 

liga.  

 

Håkan Loob, Peter Gudmundsson och Anders Hedin är alla tre rörande överens om att ett 

ligabyte skulle bli väldigt kostsamt för de klubbar som skulle välja den vägen. Även teorierna 
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visar att det krävs mycket resurser för företag när de ska expandera och/eller byta marknad. 

Allt detta resultat vi har kommit fram kommer självklart att kosta mycket pengar, det är stora 

resurser som krävs för att överhuvudtaget klubbarna ska våga ta steget över, dessutom 

kommer det kosta mycket pengar när klubbarna väl är inne på den nya marknaden. Det är 

också mycket de riskerar eftersom att de inte får komma tillbaka och spela ishockey på 

samma nivå som de gjorde i Sverige innan de lämnade seriesystemet, vilket gör att de måste 

vara säkra på att det fungerar innan de väljer att flytta. Det är viktigt för klubbarna att få in 

pengar genom att locka till sig publiken, respondenterna är inte säkra på att publiken kommer 

på klubbens matcher om de väljer att byta liga. Respondenterna anser därför att klubbarna ska 

räkna med att inte få lika mycket pengar i publikintäkter de första åren, innan de har byggt 

upp relationer och ”konflikter” i den nya ligan så kommer det bli kostsamt för klubbarna. Vi 

kan sammanfatta med att kostnadsfrågan är en av de centrala frågorna för att klubbarna ska 

våga flytta till en annan liga. Håkan, Anders och Peter menar att det skulle krävas mycket 

pengar i form av sponsorer eller andra finansiärer. Alla respondenter anser att ämnet om att 

ishockeylag ska ses mer som företag, och allt vad det innebär, är en viktig fråga och att det är 

bra att frågan förs fram i ljuset.  

 

6 Diskussion och lärdomar 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till och diskutera utifrån de 

resultat som vi har tagit fram. Vi kommer också utifrån vårt syfte diskutera om vilka hinder 

eller möjligheter som finns för företag med att byta marknad och dra paralleller med ett 

ishockeylag som vill byta liga.  

 

En av de viktigaste frågorna i arbetet är kostnadsfrågan. Vi ser genom vår teoridel att det är 

många moment för företagen innan och efter de ska in på en ny marknad, vi förstår att det är 

en tidskrävande och kostsam operation för företagen när de ska byta marknad. Vi, liksom 

intervjupersonerna, är överens om att ett ligabyte skulle bli väldigt kostsamt för klubbarna 

som väljer att byta liga. Alla de resurser som förarbetet kräver i form av marknadsföring 

kommer att kosta tid och pengar. Alla som vi har intervjuat påpekar att det förmodligen skulle 

krävas, som Anders Hedin säger, ”en skattkista full med pengar”, för att kunna hålla klubben 

flytande under några år tills intäkterna börja rulla in och relationer har skapats. Det saknas 

även en säkerhet för lagen när de inte kan komma tillbaka till ursprungspositionen i hemligan, 

det betyder att klubbarna måste vara säkra på att ligabytet ska generera pengar innan de väljer 

att flytta. Om klubbarna nu finner att en flytt skulle vara lönsam så behöver klubbarna enorma 

kapital och nätverk för att lyckas på den nya marknaden.  

 

Idag finns det inga skrivna regler som skulle hindra svenska klubbar att byta liga till en 

utländsk liga. Det hinder som idag finns är, som sagt, om klubben väljer att byta liga så 

avsäger de också sin plats i det svenska seriesystemet. Vi har även sett att det är möjligt för 

andra lag att spela i en annan liga än den liga som klubben ursprungligen tillhör. Exempelvis 

så har vi situationen med det Nya Zeeländska laget som spelar i den australiensiska ligan trots 

att de tillhör det Nya Zeeländska fotbollsförbundet. Det finns inte några hinder med att 

svenska ishockeylag skulle byta liga, det gäller bara att de har förhandlat så att alla berörda 

parter är överens med varandra. När vi sedan ser till hur ”vanliga” företag agerar på 

marknader, ser vi att dessa företag inte har dessa organisationer som måste vara överens innan 

de kan börja agera på sina valda marknader. Eftersom idrottsföretag idag drivs som 

vinstdrivande företag så borde också de kunna konkurrera som ”vanliga” vinstdrivande 
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företag. Respondenterna nämner också att ishockeyn idag möter konkurrens ifrån all 

underhållning, vilket betyder att det är ”vanliga” företag de konkurrerar med, men dock inte 

på samma villkor bevisligen. Detta gäller i huvudsak företag som har möjlighet och vill 

expandera sina företag, där hamnar idrottsklubbar efter i utvecklingen.  

 

Det är för dålig i de svenska ishockeyklubbarna med att skapa aktiviteter för publiken och 

sponsorer som sakpar intresse för produkten ishockey. Innan de svenska lagen överhuvudtaget 

ska börja fundera på att byta liga så ska de också fundera på hur de ska skapa mer intresse för 

ishockeyn. Våra tolkningar av respondenternas svar är att klubbarna idag inte jobbar fullt ut 

med att skapa intresse för sin produkt. Vi grundar det på att intervjupersonerna pratar om att 

de lär börja se till ”runtomkringupplevelsen” och de säger att de lär sätta sig ned för att 

diskutera dessa frågor för att inte bli ”akterseglade”. Klubbarna ska tänka mer ur ett 

marknadsföringsperspektiv när de vill nå ut till sin publik. Alla steg som vi har tagit upp i 

teorin skulle kunna komma väl till pass för Håkan, Anders och Peter när de säger att de vill 

skapa mer intresse för ishockeyn. De har redan insett att ishockeyn är en underhållning som 

konkurrerar med annan underhållning, de har redan i tankarna att ishockey är en produkt och 

inte en sport. Klubbarna måste ta steget lite längre och verkligen inse att deras föreningar 

drivs som företag, varför inte behandla det som företag också? Klubbarna ska släppa idén om 

föreningar. Ungdomsverksamhet och vanligt föreningsliv ska självklart vara kvar som 

förening, men det är elitverksamheten vi pratar om och det är också den som klubbarna 

konkurrerar med. Vi förstår att klubbarna säkert jobbar hårt med att jaga sponsorer, promota 

klubben och de utför med största säkerhet andra liknande marknadsaktiviteter, men det är bara 

en del av vad vi pratar om. Klubbarna ska utveckla produkten och tänka mer som ett företag 

när de kommer till marknadsföring. Har dagens klubbar tänkt över vilka segment de vänder 

sig till? Hur ska de på effektivt sätt nå ut till segmenten? Hur ska de fyra P: na se ut? Jobbar 

klubbarna med deras varumärken? Vet klubbarna vilka hot/möjligheter och vilka 

styrkor/svagheter som klubben har? Dessa frågor ska klubbarna ha besvarat om innan de 

funderar på att byta liga, har de inte gjort det så bör de tänka om. ”Det går inte att göra en 

förändring för förändringen skull”, som Håkan Loob uttryckte det. 

 

Även om klubbarna har jobbat mycket med sin marknadsföring och de vill byta liga 

exempelvis till KHL så är det inte längre bara sin ursprungspublik som ska bli utsatt för 

marknadsföringen. Ett av de stora problemen som Peter ansåg vara var att den svenska 

publiken inte vet vilka motståndarna är och att det berörda laget skulle då få mindre publik på 

matcherna. Vi går steget längre och funderar om den ryska publiken skulle veta något om den 

svenska klubben? Skulle en rysk eller en svensk sponsor vilja finansiera ett sådant projekt om 

laget inte väcker något intresse i KHL? ”Carolina Hurricanes” valde att utbilda sin nya publik, 

de svenska klubbarna kanske blir tvungna att göra något liknande för att locka publik och 

därmed sponsorer? Peter Gudmundsson ser frågan från ett håll där han är rädd att förlora den 

gamla publiken, frågan handlar också om att locka ny publik och nya sponsorer, den frågan är 

minst lika viktigt. För att skapa konflikter, som Peter säger, relationer, sponsorer i KHL så 

kommer klubben vara tvungna att rikta sin marknadsföring till den tänkta publiken för att 

skapa intresse för klubben. Peter menar att en av fördelarna med att ett lag skulle byta till 

KHL var att marknaden är större, vilket betyder att det genererar i mer pengar för klubbarna. 

Men det betyder också att det blir svårare att göra sin röst hörd på den större marknaden, 

kommer lagen till Ryssland ifrån Sverige så är de ganska okända och då gäller de att de har 

något att visa upp för den ryska marknaden.  

 

Sveriges ishockeyklubbar har för dåliga varumärken för att idag lyckas med ett ligabyte. 

Jämför vi med stora internationaliserade företag, som har lyckas, så har företagen otroligt 
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starka varumärken. Om vi tittar på IKEA som har ett väldigt starkt varumärke och de har även 

lyckas utomlands, nu förstår vi att det är en enorm stor skillnad på storleken på ett svenskt 

ishockeylag och IKEA, men principen är densamma när det gäller varumärken. Vi behöver 

inte ta ett företag, vi kan jämföra med vilket lag som helst i den engelska fotbollsligan, 

Premier Leauge där det finns lag med starka varumärken. Om ser till de ishockeyklubbar med 

starka varumärken kan vi se att lag som spelar i NHL också har starka varumärken. Alla dessa 

varumärken sträcker sig längre än nationens gränser och dessa sportklubbar har fans över hela 

världen. Sverige är en litet land med en liten hockeyliga, men vi producerar starka svenska 

varumärken och många bra svenska ishockeyspelare, trots att Sverige är ett litet land så finns 

ändå möjligheterna att utveckla och skapa starka varumärken. Om svenska ishockeylag ska 

konkurrera utomlands i en framtid så måste också varumärkena bli starkare än vad de är idag. 

Vi knyter vårt resonemang till artikeln om tyska fotbollslags varumärkeskapital, där bevisar 

dem att det finns samband mellan ekonomiska resultat och ett starkt varumärkeskapital. Det är 

ett hinder för klubbarna att ha svaga varumärken när de ska ut på internationell marknad, 

eftersom det är svårare att skaffa publik, sponsorer och relationer i allmänhet om klubbarna 

har svaga varumärkeskapital, vi hänvisar här till teorierna om varumärkeskapital.  

 

Ett sätt att förbättra klubbarnas varumärken är att börja lite lätt med internationaliseringen. 

Med det menar vi att internationalisera stegvis, CHL är ett bra alternativ för det. Klubbarna 

har då möjlighet att förbättra sitt varumärke och samtidigt nå ut till en internationell marknad. 

Håkan, Ander och Peter anser att CHL under fungerande former är ett väldigt bra alternativ 

till att flytta laget till en ny liga. CHL skulle kunna vara början för de svenska lagen att söka 

sig till nya ligor. Klubbarna agerar då på internationella marknader utan att vara en del utav 

seriesystemet, klubbarna har då tid att i lugn och ro bygga upp ett varumärke internationellt 

och när klubben känner sig redo så kan de internationalisera fullt ut.  

 

Enligt internationaliseringsprocessmodellen så är det en förutsättning för att lyckas med en 

internationalisering att företagen agerar på den nya marknaden. Detta eftersom det alltid finns 

begränsad information om hur utvecklingen skulle bli om företag ska byta marknad så gäller 

det för företagen att agera för att uppnå kunskap. Det är svårt att exakt veta hur ett ligabyte 

skulle fungera i praktiken, det enda sättet att säkert veta är om något lag faktiskt prövar att 

flytta. Vi har redan refererat till att det enda riktiga hindret för ishockeyklubbarna att byta till 

en annan liga är att de blir uteslutna ifrån det svenska ligasystemet, vilket betyder att de inte 

ges möjlighet att agera på nya marknader eftersom de inte har någon säkerhet. ”Vanliga” 

företag har alltid den säkerheten, därför att om inte internationaliseringen fungerar för 

företaget så kan de välja att flytta hem igen.  

 

En annan förutsättning för att lyckas med en internationalisering är att skapa nätverk till det 

land som internationaliseringen äger rum i. Alla respondenter tror också på att det skulle bli 

svårt för ett lag ensam byta till en ny liga. De tror att det skulle vara mycket enklare om det 

var ganska många klubbar, som tillsammans, flyttade samtidigt. Håkan Loob är även inne på 

att skapa sina egna förutsättningar genom att skapa en helt ny liga. Det är viktigt för 

klubbarna att kunna bygga nätverk ifrån början eller att de tar med sig sina gamla nätverk till 

den nya ligan. Det är för tidskrävande för klubbarna att komma in till en ny liga där 

existerande nätverk redan finns och att försöka bli delaktig i detta redan existerande nätverk. 

Det enda sätten för klubbarna att lyckas med nätverken är att de tar med sig sina gamla 

nätverk till den nya ligan eller att det skapar en helt ny liga med egna nya nätverk. Skulle ett 

lag i alla fall komma ensamma till en ny liga så gäller det för klubben att snabbt knyta 

kontakter till ett eget nätverk för att kunna lyckas med internationaliseringen, men det är 

mycket svårare och mer tidskrävande att bygga helt nya nätverk.  
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Håkan Loob är, som sagt i stycket ovan, inne på att skapa en helt ny liga med egna 

förutsättningar. Peter Gudmundsson är också inne på ungefär samma spår, han för tankarna 

till en nordisk hockeyliga. Psykiskt avstånd visar att det är lättare för företag att 

internationalisera ju närmare länder är varandra i det psykiska avståndet. Vi drar då genast 

paralleller till en nordisk hockeyliga, med tanke på att Sverige, Norge, Danmark och Finland 

är ganska lika varandra till sättet. Det vore alltså lättare att starta något nytt om de tar hänsyn 

till det psykiska avståndet. Om de inblandade parter bestämmer sig för att starta en ny liga så 

är det lättare att för svenska lag att få den nya ligan att fungera om de startar en nordisk liga 

än om ligan drar sig mer österut.  

 

Sammanfattningsvis är det inget som hindrar lag ifrån att, rent teoretiskt, byta liga. Ur ett 

marknadsperspektiv så finns det dock mycket att tänka på och ta i beräkning med publik, 

sponsorer, produkt o.s.v. Det är inte mycket som skiljer företag ifrån elithockeyklubbar, det 

enda som skiljer dem är att företagen är i princip helt fria att välja sina marknader, så länge 

företagen inte bryter mot några lagar eller är omoraliska i sina handlingar så är de fria att 

handla på vilka marknader de vill. Ett ishockeylag är däremot från början bundna till det 

seriesystem i landet där laget har sin verksamhet, men om lagen vill byta liga så är det, rent 

teoretiskt, inget som stoppar dem.  

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har i den här uppsatsen inte titta något på de redovisningsteorier eller finansiella teorier 

som skulle kunna tänkas beröra vårt ämne i uppsatsen.  Ett intressant tema att forska vidare på 

vore att se vilka kostnader det innebära för klubbarna att byta liga, eller vilka 

redovisningsprinciper de skulle behöva utgå ifrån.  Men med tanke på vad som sagts i 

uppsatsen så tycker vi att en vidare forskning på hur ett eventuellt ligabyte skulle finansieras 

av klubbarna vara intressant. Vi tycker att det skulle vara intressant att se till hur klubbarna  

ska beräkna framtida kassaflöden osv. Även den delen hur redovisningen kommer att 

påverkas vore intressant att se på, kommer klubbarna att behöva byta redovisnings princip om 

de byter liga.  Vi har inte undersökt vad supportrarna eller sponsorerna tycker och tänker i 

frågan, så en undersökning om deras åsikter vore också av intresse med tanke på att det är 

supportrarna och sponsorer som ska köpa produkten ishockeyklubbarna leverera. 

 

Andra forskningsområden som kan tänkas forskas på är de organisatoriska områdena, hur 

klubbarna ska möta de kulturella skillnaderna som finns i andra länder. Vilka förändringar 

kommer de behöva göra för att anpassa sin verksamhet till den nya ligan och det nya landet? 

Kommer ungdomsverksamheten och övrig verksamhet att påverkas negativt av ett ligabyte?  
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7.4 Intervjuer 
 

 Anders Hedin, ordförande i hockeyligan, personlig intervju. 

 

 Håkan Loob, VD för Färjestads BK, telefonintervju. 

 

 Mikael Lundström, tävlingschef på svenska ishockeyförbundet, telefonintervju. 

 

 Peter Gudmundsson, VD för hockeyligan, telefonintervju. 

 



1 

 

Bilaga 

 
Dessa frågor har vi utgått ifrån när vi har genomfört våra intervjuer. Observera att vi bara har 

utgått ifrån dessa, dialogen med respondenten kan ha gått åt olika håll beroende på vem av 

intervjupersonerna vi diskuterade med. Detta ska alltså bara ses som en mall och inte de 

exakta frågorna vi ställde.  

 
 Bakgrund, vilken anknytning till ämnet. 

 

 Vilka fördelar ser du med att en klubb skulle byta liga? (ekonomiska, sportsliga, 

varumärke) 

 

 Vilka nackdelar? 

 

 Vilka hinder skulle kunna uppstå? 

 

 Vad kan var motivet till ett liga byte? 

 

 Pionjärlag, fördelar att vara först? 

 

 Långsiktiga fördelar och nackdelar? 

 

 Hur skulle en flytt gå till rent ekonomiskt? Har klubbarna den ekonomiska slagkraften 

och styrka som kan behövas vid en flytt? (spelare, resor, marknadsföring) 

 

 Hur ser du på att stänga de svenska ligorna? För och nackdelar? Tror du att det skulle 

gynna klubbarna? Individtänk vs lagtänk? 

 

 Om man spelar i KHL som lag kan man då tänka sig att Elitserien blir en farmarliga? 

 

 Jämför med Norrköping Dolphins (basket) eller speedway, så har de löst sakerna på 

olika sätt, ex spela i två ligor den svenska och den baltiska eller förarna kör för olika 

klubbar i olika länder. 

 

 Kan hockeyn lära sig något av det? 

 

 


