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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur identitetsarbetet ser ut och har sett ut i Linköpings Hockey Club. Hur har man 
arbetet för att stärka sin identitet? Mer konkret skulle frågan kunna utformas: Hur har LHC arbetat med klubbkänslan och 
hur har det arbetet sett ut och förändrats mellan 1976-2003. Tanken är att denna undersökning också ska kunna hjälpa 
lärare att förstå hur elevers identitet skapas, både i och utanför skolan. 
 
Analysen genomförs med hjälp av tre teman; amatörism – professionalism, vi – dem och fostran – förebilder. Studien visar 
att LHC arbetat med ett flertal strategier för att stärka sin identitet. Främst handlar det om att värna om de ideal man skapat 
och bevarat sedan klubben bildades 1976. Det gör man genom att fostra ungdomarna till ”rätt” värderingar, värva spelare 
med noggrannhet, aktivt arbeta med internrekryteringar, eftersträva hockeykunnande i alla delar organisationen, samt 
balansera mellan ideellt och professionellt. 
 
I undersökningen visas hur vissa strategier uppkommit, förändrats eller bevarats genom åren. Varje strategi fyller sin unika 
funktion och riktar sig till olika målgrupper. Vissa strategier är riktade mot de som finns i klubbens periferi. Här hittar vi 
exempelvis strategierna som ska värva nya medlemmar till gruppen och göra gruppen större. Strategierna som är riktade 
mot klubben centrum, internrekrytering etcetera, är tänkta att på ett naturligt sätt slussa in nya människor in i Linköpings 
Hockey Clubs innersta. De människorna ska precis som de igår och de idag, stolt kunna säga: ”det är vi som är LHC”. 
 
I skolan är det inte alltid givet att en vi – dem-gruppering för positiva konsekvenser. Det kan visserligen stärka en grupp, 
men det kan också leda till att fördomar mot andra ökar. I praktiken kan det handla om allt från rivalitet mellan teoretiska 
och praktiska utbildningar till fördomar om invandrare. Därför är det viktigt att lärare är uppmärksamma på dessa 
processer så att lärare kan bistå och skydda eleverna i deras identitetsskapande.  
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1. Inledning 
Identiteten är vad vi är. Utan en identitet är vi ingenting. Jag ser identitet som ett 
samlingsbegrepp för genus, etnicitet, normalitet/avvikelse och klass. Att skapa sig en 
identitet är en livslång process som innebär ett samspel mellan olika faktorer. Frågor 
som ”vem är jag i förhållande till andra?” och ”vem kommer jag att bli i framtiden?” är 
viktiga och en stor del i processen, särskilt för ungdomar.  
 
I många år är skolan en stor del i barnens och ungdomarnas liv. Som lärare är vi 
skyldiga att utveckla våra elevers hjärna, men vi har även ansvar för deras hjärta. 
Elevers identitet formas dels av de själva, dels av andra. Det är viktigt att vara 
medveten och försöka förstå dessa processer. Den roll man spelar idag kan bli en 
central bild av vår självbild och en bestående del av vår identitet. Därför är det viktigt 
att försöka bryta negativa och destruktiva mönster, exempelvis mobbing.  
 
Denna uppsats kommer att belysa identitetsprocessen genom att studera 
identitetsarbetet i Linköping Hockey Club. Förhoppningsvis kan den bidra med en del 
insikter om den identitetsskapande processen som kan vara lärare till nytta. 
 

”När det gäller Linköpings Hockey Clubs stil, eller själ om man så vill, är 
traditionens inverkan helt avgörande. Från den gamla Kentytiden och bildandet 
av LHC 1976 har vi i alla tider haft en viss profil. Väluppfostrade, 
genomtrevliga, ’snälla’ pojkar har efter den aktiva tiden blivit lika omtyckta 
ungdomsledare i generation efter generation som själva fostrats i en positiv 
miljö med bilder och händelser från träning, matcher, resor och inte minst i 
omklädningsrummet i tugget med varandra. Eftersom man formas och lär sig av 
alla människor man möter utvecklas en viss stil genom åren, där de rent 
sportsliga resultaten visst har stor betydelse, men där även många andra 
pusselbitar måste passa in i ett komplicerat mönster.”1 

 
Alla föreningar vill vara unika på något sätt. I viljan att vara unik ingår en indelning i 
”vi” och ”dem”. Det behöver inte betyda att vi tycker att vi är bättre än dem, även om 
det ofta är så, men indelningen är naturlig. Människan har ett behov av att strukturera 
sin omgivning för att den ska bli betydelsefull och möjlig att hantera. I strukturen kan vi 
finna oss själva; vår identitet.  
 
I citatet ovan beskrivs en idrottsförenings stil eller själ. I det här fallet är det Linköpings 
Hockey Clubs, LHC:s, stil och själ som beskrivs. Det är en förening som kraftigt ökat i 
popularitet i Linköping de senaste åren. Det kan ingen som bor här undgått. Vart man 
än går hör man folk som talar och tycker till om ishockey i allmänhet och LHC i 
synnerhet. Vad är det som gjort föreningen så folkkär; varför är LHC så attraktivt? Är 
det en medveten strategi från föreningens eller någon annans sida? 
 
Oavsett svaret på den frågan är det ett faktum att det hos LHC finns något som tilltalar 
människor. Vad är detta ”något”? Har LHC en stil som är speciellt attraktiv? Den 
tanken tvingar fram frågan om vad ”stil, själ och en viss profil” egentligen innebär. Och 
hur arbetar man egentligen konkret för att stärka något som är så vagt till sin karaktär?   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identitetsarbetet ser ut och har sett ut i 
Linköpings Hockey Club. Hur har man där arbetat för att stärka sin identitet? Mer 
konkret skulle frågan kunna utformas: Hur har LHC arbetat med klubbkänslan och hur 
har det arbetet sett ut och förändrats mellan 1976-2003. 

                                                           
1 http://www.linkopinghockey.com/ 2003-03-30, (Sture Lood, 1997) 



 
För att kunna besvara mitt syfte har jag använt mig av följande frågeställningar:  
- Vilka ingredienser finns det i LHC:s identitet, vad består den av? Vad lyfter man 

fram som viktigt när man vill värva nya medlemmar? Kort och gott, vad är LHC:s 
”själ”? Att försöka bestämma innehållet i själen utgör en förutsättning för att gå 
vidare och undersöka exempelvis strategier.  

- Vilka strategier använder man sig av för att stärka klubbkänslan? Använder man 
olika strategier mot olika målgrupper? Det finns anledning att tro att klubben arbetar 
på ett flertal olika fronter samtidigt. 

- Vilka attribut och vilket språk används för att stärka klubbkänslan? Genom 
exempelvis språket kan attityder bli synbara och attityderna kan signalera vilka ”vi” 
är och vilka ”dem” är. Dessutom är det intressant att se vem som skapar attributen 
och vem som talar. 

- Vilken betydelse har tradition för klubbkänslan? Hur påverkar det faktum att LHC 
är en relativt ung förening? Det är vanligt att man i många sammanhang hänvisar till 
traditioner för att rättfärdiga handlingar och normer. Hur ter sig detta fenomen i 
LHC? 

- Hur påverkar den ökande professionaliseringen klubbkänslan? Det kan finnas skäl 
att tro att en ökad professionalisering leder till en mer företagsmässig syn på 
idrotten, där det inte finns någon plats för känslor. 

 
1.2 Avgränsningar 
1976 var det år då föreningen bildades och mitt mål är att följa det fram till nutid. 
Därför har egentligen inga avgränsningar i tid gjorts. Att det exklusivt är LHC som 
undersöks i uppsatsen innebär att supporterföreningen White Lions arbete inte studeras, 
då det är en fristående organisation. Jag tror dock att White Lions har en 
identitetsskapande funktion och deras roll skulle vara intressent att studera vid ett annat 
tillfälle. 
 
Genusperspektiv och maskulinitet är något som är mycket intressant, (se Fundberg 
nedan) men inget som direkt avhandlas i min uppsats. Det beror helt enkelt på tids- och 
utrymmesskäl. Det är dock en idé för framtida forskning. Detsamma gäller 
klassperspektiv, etnicitet och liknande. 
 
Materialet har begränsats på olika sätt. Exempelvis ingår inga styrelseprotokoll i 
undersökningen. Det beror främst på att de varit alltför svåra att få tillgång till. Likaså 
är antalet intervjuer begränsat. Givetvis vore det intressant att ha ett större empiriskt 
material, men jag tycker valet av intervjupersoner ändå ger ett brett underlag.  
 
1.3 Disposition 
En diskussion om metod och material förs i nästkommande kapitel. Där redovisas också 
mina personliga utgångspunkter. Efter metoddiskussionen följer en genomgång av de 
teoretiska förutsättningarna för arbetet i kapitel tre. I det fjärde kapitlet sätts arbetet in i 
ett vetenskapligt sammanhang och problemformuleringarna relateras till tidigare 
forskning. Sedan följer redovisningen av det empiriska materialet i kapitel fem. Det 
analyseras med hjälp av tre olika teman. Arbetet avslutas med en sammanfattande 
diskussion och uppslag till vidare forskning. 
 



2. Metod, material, källdiskussion och personliga utgångspunkter 
 
2.1 Metoder 
 
2.1.1 Identitetsanalys 
I detta arbetet sysslar jag främst med identitetsanalys. Det innebär att jag söker efter 
identitetsarbetet; det som förenar och det som skiljer olika grupper åt. Dessutom vill jag 
studera de strategier som används för att förena och skilja. För att hitta och analysera 
detta krävs adekvata metoder. Identitetsanalysen blir i denna uppsats möjlig med hjälp 
av den kvalitativa metoden. Med kvalitativ metod menar jag en forskning som syftar till 
att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper och som söker efter dess innebörd 
eller mening.2 Med andra ord, hur ser identitetsarbetet i LHC ut? Den kvalitativa 
undersökningen kräver reflexion. Man måste stanna upp och tänka i sitt arbete. Den 
kvalitativa forskaren är också en del i undersökningen genom deltagande observationer 
och intervjuer. Forskaren försöker att förstå personer och situationer på ett sätt som är 
meningsfullt för dem som studeras. Motsatsen är den kvantitativa metoden som 
eftersöker en objektiv bild.3 Kvalitativ forskning fokuserar istället på att förstå genom 
att noggrant titta på människors ord, handlingar och historia.4 En kvalitativ analys är 
fundamentalt ett omatematiskt tillvägagångssätt som innebär att man undersöker 
innebörden i människors språk och handlingar och svaren fås genom induktiv 
slutledning.5 
 
En kritik som kan riktas mot den kvalitativa metoden är att den brister i sin 
representativitet. Urvalet är för litet för att vi ska kunna säga något säkert. Detta är dock 
en kritik som jag vill avfärda. Det är snarare så att bristande representativitet är något 
man medvetet bör efterstäva i en kvalitativ studie. Genom att noggrant och medvetet 
göra sitt urval kan vi undersöka en så stor bredd som möjligt. Vi gör strategiska urval 
istället för slumpmässiga.6 Detta är något jag sökt följa, exempelvis i valet av 
intervjupersoner.   
 
2.1.2 Intervjumetod  
Valet av metod är oerhört viktigt. Varje frågeställning kräver sin metod och olika 
metoder ger olika typer av svar.7 Intervju är ett sätt att kartlägga människors attityder, 
föreställningar och känslor. Om vi anser att detta är viktigt i vår forskning är intervju 
den metod som går mest på djupet. Intervjuer får en större mening genom induktiv 
slutledning.8 Med induktiv menar jag att de resultat som enskilda iakttagelser gör 
gällande sannolikt även gäller i mer generell mening. Vid en kvalitativ intervju är syftet 
att använda sig av det unika möte som uppstår mellan forskare och intervjuperson. 
Forskarens uppgift är här att få fram intervjupersonens uppgifter och berättelser.9 
 
Det finns vissa hjälpmedel man kan använda sig av vid en intervju. Exempelvis har jag 
använt mig av en intervjuguide som grovt visar vilka områden intervjun är tänkt att 
täcka. Den innehåller ett antal punkter. Sedan har jag som intervjuare underrubriker och 

                                                           
2 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund, 2002), s. 15 
3 Pamela Maykut, Richard Morehouse, Beginning qualitative research, (London, 1994), s. 25f. 
4 Ibid., s. 17 
5 Ibid., s. 121 
6 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”? – Grundbok i kvalitativ metod, (Stockholm, 1992), s. 63 
7 Widerberg, s. 65 
8 Peter och Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former – Vetenskapsteori och forskningsmetod, 
(Stockholm, 2002), s. 119f. 
9 Widerberg, s. 16 



fler frågor till områdena.10 Även om det handlar om en kvalitativ intervju är det fullt 
möjligt att planera frågorna i förväg. Det finns inte heller något som hindrar att 
forskaren ställer samma frågor till olika personer.11 Det viktiga är att frågorna tillåter 
den intervjuade att reflektera och berätta. Det görs lämpligen med hjälp av öppna 
frågor.12 
 
När man arbetar med öppna frågor får den intervjuade möjligheten att svara med egna 
ord och till viss del även styra intervjun. Det ger en stor frihet men samtidigt krävs det 
att den intervjuade kan formulera sig väl.13 I de intervjuer jag genomfört har detta dock 
inte varit något problem. Alla har varit skickliga i att formulera sig. 
 
2.1.3 Analysmetod 
Valet av analys är beroende på det insamlade materialet. Samtidigt är materialet ett 
resultat av den kontinuerliga analys som sker under insamlandet.14 Det material som vi 
har efter en insamling är alltså till viss del analyserat, men ytterligare analys krävs.  
 
Det finns mängder av olika analysmöjligheter exempelvis, diskursanalys, 
porträtt/typfall, mönster och teman.15 Jag har dock valt att försöka analysera mitt 
material med hjälp av teman. Det är ett beslut jag fattat på både teoretiska och 
empiriska grunder. Genom teorierna fick jag idéer om hur materialet kunde struktureras 
genom vissa bestämda teman och under insamlandet av materialet har även andra teman 
gjort sig tydliga. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt när teman väljs ut. Man kan utgå 
från empirin, teorin eller framställningsformen, principiellt sett. Det empirinära 
förhållningssättet innebär att man hämtar teman från det empiriska materialet. Sedan 
kan citat från bland annat intervjuer användas för att exemplifiera. Det teorinära 
förhållningssättet innebär att man hämtar sina teman från teorier eller begrepp för att 
försöka belysa dem genom empirin. Dessa båda förhållningssätt är särskilt fruktbara i 
kombination. Även framställningsformen kan påverka valet av teman. Kanske har jag 
en bild av hur arbetet ska se ut som färdig produkt? Vilken helhet vill jag presentera?16 
 
Det första temat ”Amatörism – professionalism”, säger något hur man vill att 
föreningen ska vara organiserad. I vilken utsträckning ska amatörer få påverka och hur 
påverkas klubbkänslan av en elitsatsning och ökad professionalitet? Tema nummer två 
”Vi – dem”, behandlar frågor som, vilka är vi och vilka är dom? Hur såg det ut tidigare 
och hur kommer det att se ut i framtiden? Vilka strategier använder sig LHC av för att 
stärka vi-känslan? Vill de utöka gemenskapen med fler människor och hur går man i så 
fall tillväga? Det tredje temat ”Fostran och förebilder”, handlar om vilka värden LHC 
vill förknippa med sin förening? Vilka förebilder ska ungdomarna ha och hur skapas 
bra förebilder? Är det samma ideal idag som igår? 
 
I dessa teman försöker jag fånga LHC:s klubbkänsla, föreningens stil, själ och profil 
genom att använda mig av olika infallsvinklar. Min ambition är försöka ge en så 
heltäckande bild som möjligt av något mycket komplext. De teman som används är vida 
och de överlappar varandra i flera avseenden. Därför kan samma fenomen återkomma i 
flera teman. Detta blev också en följd då min avsikt har varit att inte bryta sönder 
intervjuerna för mycket. Jag har försökt visa på förändringar över tid genom att använda 
                                                           
10 Jan-Axel Kylén, Fråga rätt, Balder, (Bromma, 1994), s. 39f. 
11 Widerberg, s. 16 
12 Intervjuguiden som låg till grund för intervjuerna finns som bilaga 1 
13 Kylén, s. 15 
14 Widerberg, s. 133 
15 Ibid., s. 135 
16 Ibid., s. 144f. 



begreppen ”då”, ”nu” och ”framtiden”. Det är grova indelningar som ej är låsta till 
exakta årtal utan de ska endast underlätta att gestalta den process som skett eller inte 
skett. 
 
 
2.2 Material, källdiskussion och personliga utgångspunkter 
 
2.2.1 Otryckt material 
Det otryckta materialet består av intervjuer och de personer som intervjuats är: 
  
- Mike Helber. Han kom till LHC som spelare –92 och var aktiv i tio år. Numera är 

han LHC:s förste klubbdirektör genom tiderna.  
- Fredrik Johnson. Han är marknadschef i LHC och hans huvudsakliga uppgift är att 

ha hand om sponsring, eller som han vill kalla det, LHC:s samarbetspartners. 
Fredrik Johnson var tidigare Sveriges främste squashspelare, med mycket goda 
nationella och internationella meriter och han var en av Linköpings få individuella 
idrottsstjärnor. 

- Lars-Erik Johnson. Lars-Erik har varit kommunalråd i 21 år. Han har även varit 
kommunstyrelsens ordförande under perioder. 2001 valdes han in i LHC:s styrelse 
och är för närvarande vice ordförande. Han är också ordförande för Ispalatset AB 
som är LHC:s intressebolag gällande den nya ishallen. 

- Peder Rehnström. Tidigare både spelande tränare och tränare på 70-talet. Var den 
förste tränaren i LHC. Han är numera styrelseledamot. 

- Rolf Ö Johansson. Rolf var LHC:s första ordförande och han är för närvarande VD i 
Ispalatset AB. 

- Sture Lood. Sture har bland mycket annat varit tränare och lagledare i LHC. Han är 
kanske den person som är mest välkänd av alla i föreningen och han är en riktig 
”eldsjäl”. 

 
Intervjuerna utgör det huvudsakliga materialet i min undersökning och intervjuernas 
längd varierade mellan 45 och 90 minuter. Det ingår även en deltagande observation i 
undersökningen. Det är en sponsorträff på Tekniska Verken som jag var inbjuden till 
där ordförande Christer Mård, Mike Helber med fler talade bland annat om föregående 
säsong, visioner inför framtiden och var själen i föreningen ska finnas. 
 
2.2.2 Tryckt material 
Pehr Torells ”LHC – från BK Robbi till Elitserien” är en bok utgiven i samband med  
klubbens avancemang till Elitserien 1999. Den innehåller årsberättelser från 1945 och 
framåt och beskriver således tiden innan LHC fanns och ishockeysektionen fortfarande 
hette Kenty. I boken finns även porträtt av spelare och ledare som betytt mycket genom 
åren. Dessutom finns en gedigen statistiksammanställning. 
 
Vidare har jag studerat fem exemplar av tidningen ”Nedsläpp”. Varje exemplar är på 
mellan 30-40 sidor och de täcker perioden 1998-03.  Varje nummer inleds med att 
ordföranden i LHC ger sin syn på den gångna säsongen och framförallt tankar om den 
kommande. Vad har blivit bättre? Vad vill man förbättra ytterligare? etcetera. Även 
tränarna och ett antal spelare får chans att uttala sig.” Matchmagasinet – Linköpings 
Hockey Club i kvalserien 2003” är en tidning på cirka 60 sidor som innehåller allt ifrån 
presentationer av spelare och styrelse till reklam och intervjuer. 
 
”LHC Events – ett annorlunda alternativ” är ett reklamblad som informerar om olika 
evenemang med hockeyanknytning som företag och privatpersoner kan köpa av 



föreningen. ”LHC i Elitserien säsongen 2002/2003” och ”Linköpings Hockey Club i 
Elitserien säsongen 2003/2004” och ett utskick som alla sponsorer av LHC får. Det 
innehåller en kort sammanställning av föregående säsong, tankar inför nästa och 
uppgifter om hur fördelaktigt det är att sponsra LHC. 
 
2.2.3 Källkritik 
Allt material är på ett eller annat sätt utgivet av Linköpings Hockey Club och gör inte 
något anspråk på att ge en neutral eller opartisk bild av föreningen. Alla intervjuade är 
på något sätt en del av föreningen LHC och de känner stark för sin förening. Det 
innebär givetvis att källorna har en klar tendens, men det behöver inte vara ett problem, 
tvärtom. Mitt syfte är inte att undersöka hur ”objektiva” källorna är utan mer att se hur 
de används för att stärka en identitet. Även om de är fyllda med överdrifter och 
vinklade påståenden är de högst intressanta i sin identitetsskapande funktion. 
 
Intervjuer innebär i sig vissa källkritiska problem. Framförallt är det den naturliga 
glömskan som ställer till problem och osäkerhet. Vanligtvis kan namn och exakta årtal 
blandas ihop, men det utgör sällan något större problem då det kan kompletteras med 
andra källor. Ytterligare ett problem kan vara att efterklokheten gör att man värderar 
sina handlingar mer kritiskt. Samtidigt är det också vanligt att man förskönar det 
förflutna; ”det var bättre förr”. När det gäller att beskriva processer och liknande 
skeenden har dock muntliga uppgifter visat sig vara trovärdiga.17 
 
Det är även viktigt att fundera över intervjuareffekten. Hur påverkar jag som intervjuare 
resultaten? Hur ska svaren jag får användas?18 Jag har använt mig av bandspelare vid 
mina intervjuer och även om bandspelaren kan verka hämmande på den intervjuade, 
väger bandspelarens fördelar tyngre än dess nackdelar, då jag kan gå tillbaka och 
ordagrant höra vad den intervjuade verkligen har sagt.19 
 
Slutligen har samtliga intervjuade, som velat, givits möjlighet att läsa hur de blivit 
citerade och ge sina synpunkter innan uppsatsen fick sin slutgiltiga form. Således anser 
jag att vi kan vara tillräckligt säkra på att det är deras verklighet som speglas i empirin 
för att kunna dra några slutsatser. 
 
2.2.4 Personliga utgångspunkter 
Här ska jag i korthet beskriva vilka utgångspunkter jag som forskare har samt min 
relation till LHC. Jag har fått/får min akademiska fostran vid Linköpings Universitet. 
Det är ett universitet som förespråkar ett tvärvetenskapligt tänkande och forskning. 
Detta är något som jag finner berikar historievetenskapen och därför är min avsikt att 
låta det tvärvetenskapliga perspektivet genomsyra detta arbete.  
 
När det gäller min relation till LHC var den i stort sett obefintlig innan detta arbete 
påbörjades. Jag visste naturligtvis att det var ett ishockeylag från Linköping. Jag kunde 
namnet på ett par spelare, men det är inget anmärkningsvärt med tanke på mitt 
idrottsintresse. Jag kände inte heller någon som var medlem eller aktiv supporter i 
klubben. Det är svårt att svara på om jag var positivt eller negativt inställd till 
föreningen. Visserligen är mitt favoritlag ett annat, men de spelar inte i samma serie 
som LHC och därför fanns det ingen rivalitet av den anledningen. 
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3. Teoribildning 
Jag uppfattar LHC som en stor grupp av människor som bär på en massa olika 
värderingar, men troligtvis också gemensamma sådana. Det vi kallar för ”själ” kan ses 
som en gemensam identitet. Det finns flera teorier om hur grupper fungerar och hur 
identitet skapas. Sociologen Richard Jenkins menar att det finns två olika sätt att se på 
kollektiv. Vi kan vara medlemmar i ett kollektiv på grund av vår sociala kategori. Det 
kan dock vara ett omedvetet medlemskap och således finns det inga relationer 
medlemmarna emellan. Vi behöver inte ens vara medvetna om att kollektivet 
existerar.20 
 
När vi definierar oss som medlemmar i ett kollektiv kan vi däremot tala om en 
gruppidentitet. Vi har gjort ett medvetet val och vi utgör gruppen tillsammans med de 
andra medlemmarna.21 Alla bidrar med något ”eget” till gruppen och därför kan vi säga 
att gruppen ”skapas” när medlemmarna är tillsammans.22 I denna grupp är de faktorer 
som förenar oss starkare än de som splittrar. De skillnader som finns mellan 
medlemmarna är oväsentliga jämfört med de likheter som finns. Dessutom kommer 
individer till en grupp för att de behöver gruppen. Därmed blir de påverkade av andras 
åsikter och beteenden. Det är genom denna ömsesidiga påverkan som det gemensamma 
och ”lika” skapas i en grupp.23 I dessa kollektiv kan vi identifiera oss själva och andra.24 
 
Vi – dem 
Sociologen Zygmunt Bauman menar att våra liv är en socialisationsprocess som aldrig 
tar slut.25 Identitetsskapande ses som en livslång process där vi hela tiden söker efter 
likheter och olikheter vi kan identifiera oss med.26 När vi finner människor, vars 
beteende vi sympatiserar med, försöker vi följa deras föredöme. Således är identitet 
delvis något som kan läras i interaktion med andra.27 Det kan handla om sättet att tala, 
språket och kläderna. Vi vill bli en i gruppen.28  
 
”Vi” och ”dem” är ett sätt att tala om två skilda grupper av människor. Det står också 
för två helt olika attityder. ”Vi” kännetecknas av förtroende, tillgivenhet, trygghet och 
samarbetsvilja. ”Dem” utmärks av misstänksamhet, motvilja, rädsla och stridslystnad. 
Skillnaden mellan ”oss” och ”dem” formuleras ibland inom sociologin som en skillnad 
mellan ingrupp och utgrupp där jag är väl medveten och trygg i det som händer i min 
egen grupp, men däremot okunnig om vad som föregår i den andra. Min uppfattning är 
fragmentarisk och vag och den andra gruppens handlande ter sig oförutsägbart. Jag 
förväntar mig att de ska vara fientligt inställda till mig och glädjas åt mitt elände.29 Det 
leder till misstänksamhet och fördomar mot den andra gruppen, utgruppen.30 En 
förklaring till detta fenomen har sociologen Alfred Schutz som beskriver det sociala 
livet i termer av ”socialt avstånd” och ”konsociater”. Han tänker sig att en imaginär 
linje utgår från varje individ. På denna linje kan sedan alla människor placeras in. De 
människor som står oss närmast är inprickade närmast mig. De kallas konsociater. Med 
dem känner vi oss säkra och trygga. De som finns på ett längre socialt avstånd och 
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längre bort på linjen tenderar dock att uppfattas mer och mer generaliserat och 
kategoriskt.31 
 
”Vi” och ”dem” kan bara förstås tillsammans. I sin ömsesidiga konflikt får begreppen 
sin mening. ”Vi” kan inte känna oss som vi om det inte finns något ”dem”. Annorlunda 
uttryckt, det kan inte finnas någon ingruppskänsla utan en utgruppskänsla. Utgruppen 
symboliserar den totala motsatsen och denna motsats är nödvändig för ingruppens 
identitetsskapande och sammanhållning.32 Samma tanke har historikern Lasse 
Kvarnström när han menar att det alltid ligger något kontrastivt per definition i 
identitetsbegreppet.33 Denna motsättning är främst ett redskap för att strukturera 
omvärlden. Jag använder redskapet för att skilja på ”mitt” lag och deras lag, min skola 
och deras skola.34 Denna åtskillnad eller utestängning av de andra kan stärka 
ingruppens identitet genom att skapa en kulturell årskillnad mellan ”vi” och ”dem”. 
Utestängningen kan således konstruera ett främlingskap om det inte redan finns.35 
 
Eftersom det är LHC som identitetsskapande organisation som är i fokus för detta 
arbete bör vi se lite närmare på hur organisationer kan definieras. Jenkins menar att 
organisationer är institutionaliserade gruppidentiteter. Det handlar om ett organiserat 
och ämnesorienterat kollektiv, där individen ges ett visst utrymme, där medlemskapet är 
differentierat och organisationen hierarkiskt uppbyggd.36 Dessutom arbetar 
medlemmarna i organisationen gemensamt för att nå explicita mål. Det finns en strategi 
för att värva nya medlemmar, arbetsfördelningen inom organisationen är uppdelad efter 
medlemmarnas färdigheter och det finns rutiner för beslutsfattande.37  
 
Bauman menar att det finns olika strategier en gemenskap kan använda sig av för att 
skaffa sig nya medlemmar. Gemenskapen vill omvända människor och göra dem 
medvetna och positivt inställda till idéer som de inte kände till eller tidigare avvisat. I 
ett gemenskapsbyggande av detta slag använder man sig av språket som hjälpmedel. 
Folk uppmanas att ansluta sig till gemenskapen och den handlingen kan ses som början 
på ett nytt liv. Konkret kan en grupp som vill värva nya medlemmar använda sig av 
propaganda. Exempelvis kan en trosgemenskap predika en ny lära. Propaganda i sig är 
dock inte tillräckligt för att försäkra sig om de nya medlemmarnas hängivenhet, därför 
tar grupperna stöd i ritualer, en rad återkommande evenemang. I trosgemenskapens fall 
kan det handla om gudstjänster där det gemensamma medlemskapet bekräftas och 
stärks.38 Överfört till LHC kan propagandan utgöras av reklam och ramsor som 
framhäver klubbens identitet. Ritualerna är således matcherna där alla medlemmar ges 
en chans att delta, antingen som spelare, åskådare eller funktionär.  
 
Amatörism – professionalism 
Den moderna elitidrotten kräver att klubben bedriver verksamheten på ett professionellt 
sätt. Det innebär att klubben till viss del drivs som ett företag; spelarna får betalt, 
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tränarens inflytande ökar och organisationen i klubben blir viktigare. Leken blir allvar 
och det ekonomiska prioriteras framför det sportsliga.39 
 
Begreppet professionalisering innebär således i huvudsak en övergång från amatörism 
till lönearbete, men även ambitioner och organisering kan läggas i begreppet.40 Det som 
de professionella ska utföra, professionen, kan sägas bestå av tre komponenter, ett yrke, 
en formaliserad kunskap och en tillämpning av kunskapen.41 I strikt mening omfattar 
idrott som profession i första hand spelare och tränare. Därutöver finns ett antal biyrken 
som utgör infrastrukturen. Det kan vara styrelsemedlemmar, ledare, materialförvaltare, 
massör, kanslipersonal, ekonomer etcetera. Professionen behöver denna infrastruktur 
för att fungera.42 
 
En stark och effektiv organisation innebär ofta att verksamheten delas upp i flera 
sektioner och att kunniga krafter knyts till föreningen. Det viktigaste är att olika 
kompetenser kan samlas i föreningen. Styrelseledamöter rekryteras ofta från 
näringslivet och inte ifrån de egna leden som ett steg i strävan att öka kompetensen i 
klubben.43 Den professionella föreningen förankrar sig genom detta i näringslivet och 
uppfyller enklare de två villkoren, organisation och ekonomi, som ställs på 
professionell verksamhet.44 
 
Det finns många teorier om varför professioner uppstår. Troligtvis är 
professionaliseringen relaterad till samhällsutvecklingen. De sociala relationer som 
folkrörelsen byggde på, amatörism, icke avlönat arbete och solidaritet, har gradvis 
underordnats marknads-relationerna.45 En profession uppstår genom en process; en 
organisationsutveckling. Vanliga steg i processen är: yrket utövas på heltid, 
utbildningen till yrket etableras på högskole- eller universitetsnivå och ersätter tidigare 
utbildning, yrkesorganisationer bildas, först på lokal nivå, därefter på nationell, yrket 
erkänns officiellt och legaliseras till exempel genom licenser eller certifikat och en 
formell etikkod utarbetas, vilken fastslår yrkesutövarnas plikter och krav.46 Konkret 
handlar det om tränarutbildningar, spelarfack, licenser och så vidare. 
 
Sammanfattningsvis märker vi att professionaliseringen genomsyrar det mesta; 
organisation, ekonomi, ledare, spelare och relationen mellan spelare och förening. Även 
föreningens relation till näringslivet är viktig. 
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4. Tidigare forskning  
För att placera in denna studie i ett sammanhang ska vi se lite närmare på den forskning 
som gjorts på området tidigare. Det finns flera vanliga teman exempelvis 
ungdomsforskning, grupprelationer och professionalism etcetera. Jag ska i min studie 
försöka att förena några av dess teman. Mycket identitetsforskning fokuserar på 
ungdomar och även om de strategier de använder sig av påminner om de strategier som 
är relevanta för min forskning har jag valt att inte utgå från den forskningen.47   
 
Lasse Kvarnström ger oss ett exempel på hur ”vi” och ”dem” gestaltade sig hos 
”järnvägare”, (med andra ord järnvägsarbetare), under tidigt 1900-tal. Att vara 
järnvägare var i sig viktigt för identiteten, men det fanns även andra beståndsdelar. 
Kvarnström gestaltar detta genom att visa på skillnaden mellan privat- och 
statsanställda järnvägare. Statsanställningen kom att bli den gemensamma nämnare som 
skiljde ut ”vi” från ”dem”. Anledningen till att detta var möjligt var att det fanns en 
speciell innebörd i att vara statsanställd. Det fanns ett patriarkaliskt drag i den livslånga 
anställningstrygghet som arbetaren fick i utbyte mot lojalitet. Anställningen var 
utpräglat manlig och inte minst fanns tillhörande uniform som bars såväl på fritiden 
som på helger.48 Trots att arbetarna delade samma yrke fanns det ett behov av att 
gruppera sig. Klädseln blev en viktig faktor i indelandet i vi och dem. Att bära uniform 
var inte bundet till enbart arbetstid utan det var en del av vardagen, varje dag livet ut. 
Även det patriarkala draget, att det ska finnas en trygghet inom ingruppen är tydligt. På 
samma sätt är ett matchställ i klubbens färger och med klubbmärke på bröstet i allra 
högsta grad en uniform och en viktig faktor för att stärka den egna identiteten. 
 
Etnologen Jesper Fundberg har även han sysslat med identitetsforskning i sin 
doktorsavhandling. Hans studie tar sin utgångspunkt i pojkfotbollen som manlig 
fostringsmiljö och tar upp frågor som rör maskulinitet och gemenskap. Fundberg menar 
att en av idrottens byggstenar är att skapa gemenskap, särskilt inom lagsporter. Varje 
gång denna gemenskap aktualiseras skapas ett ”vi” och ett ”dem”. Detta blir särskilt 
tydligt vid matcher och tävlingar. För att stärka sin egen grupp nedvärderar man sina 
motståndare och jämför dem med något som har låg status, exempelvis ”kärringar”.49 
Vidare beskriver Fundberg hur gemenskapen stärks genom att åka iväg på turneringar 
och liknande.50 Fundberg tar också upp användandet av ritualer som identitetsskapande. 
Han ger exempel på hur ungdomarna lyssnar på musik som uppladdning inför matcher 
och hur påklädandet av matchdräkten, som är sydd i föreningens färger, signalerar 
gemenskap.51 ”Matchen kan liknas vid ett offentligt och kollektivt framträdande, där 
matchdräkt och retorik fokuserar laget framför individen”.52 Matchen är en speciell 
situation som stärker gemenskapen i gruppen. 
 
Fundberg beskriver ovan hur teorierna om ritualernas del i identitetsskapandet kan se ut 
i praktiken. Det är bara vid speciella tillfällen som matchdräkten får tas på. Det är 
förknippat med vissa värden och det är bara vi i gruppen som har rätt att bära dem. 
Vidare är det intressant att se hur individens identitet får ge vika och inordna sig under 

                                                           
47 Se exempelvis Erling Bjurström, Högt & lågt – Smak och stil i ungdomskulturen, (diss.), (Umeå 1997), 
Johan Fornäs, Ulf Lindberg, Ove Sernhede, Ungdomskultur: Identitet och motstånd, (Stockholm 1984) 
och Johan Fornäs m.fl., Ungdomskultur i Sverige, (Stockholm/Stehag, 1994) 
48 Kvarnström, s. 134f. 
49 Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! – om pojkfotboll och maskuliniteter, (diss.), (Stockholm, 2003), s. 
134f. 
50 Ibid., s. 104 
51 Ibid., s. 117f. 
52 Ibid., s. 122 



gruppens vilja i en lagsport som fotboll eller ishockey; laggemenskapen är viktigare än 
det enskilda. Stärker detta klubbkänslan? 
 
Hur ett fotbollslag medvetet arbetat med att stärka sin klubbidentitet är något som 
historikern Björn Horgby skrivit om. Horgbys undersökning rör IK Sleipners utveckling 
under början av 1900-talet. Sleipner var ett arbetarlag som hade sin traditionella fiende i 
IFK Norrköping. Detta var en motsättning som hade sin grund i rivaliteten mellan 
läroverkselever och folkskoleelever.53 För att stärka klubbkänslan arbetade Sleipner 
med olika strategier. Från och med 1909 spelade man i blårandiga tröjor. Man skaffade 
även en klubblokal och en klubbflagga. Det utkom en medlemstidning från och med 
1920 och dessutom startades under 1930-talet ett klubbkafé. Allt detta inre arbete 
förstärktes samtidigt av rivaliteten till IFK Norrköping. Klubben hade även ett 
patriarkalt drag då den månade om att ta väl hand om sina spelare. Man var även länge 
mycket konservativ i sin inställning till värvningar då man värnade om sin 
klubbidentitet.54 I detta fall handlar det om ett tydligt och medvetet arbete för att stärka 
klubbkänslan, identiteten. Kläder, flaggor, lokaler, kafé, tidning samt ett värnade om 
spelarna var alla delar för att skapa en helhet som man kunde vara stolt över. Man vill 
kunna säga: ”det här är typiskt för oss och det är vi stolta över”. Betydelsen av att ha en 
god rival får ej heller förringas. Vilka av dessa strategier kan vi hitta i LHC Vad är det 
”typiska” som LHC är stolt över? 
 
Hur ett lag förankras och över tid blir en del av en stads identitet beskriver 
kultursociologen Erling Bjurström. Det är fotbollslaget AIK:s relation till stadsdelen 
Solna som är i fokus. Att laget är en del av Solna centrums identitet markeras på flera 
sätt. Det finns en AIK-shop, målningar på väggar, olika AIK-evenemang anordnas i 
centrum och vid match strömmar supporterskaror igenom. Bjurström menar att 
rivaliteten klubbar emellan är förankrad i platser. Den lokala platsen utgör basen som 
sedan sträcks ut till mer omfattande lokala och nationella identiteter. Slutligen tar 
Bjurström också upp hur klubbmärket förvandlats till ett varumärke.55 I vilken 
utsträckning LHC blivit en del av Linköpings identitet och hur den geografiska platsen 
spelar roll för rivalitet ska vi senare undersöka. Att ett klubbmärke numera ses som ett 
varumärke kan ses som ett bevis på att det skett en förändring över tid. 
Marknadskrafternas ökade inflytande verkar ha bidragit till den en förskjutning från en 
amatörism till en professionalism som ägt rum.  
  
Historikern Tomas Peterson beskriver striden inom fotbollen på 1970-talet. Den gällde 
frågan om hur fotboll skulle spelas. Peterson menar att denna strid hade sin 
förutsättning i amatör-bestämmelsernas avskaffande 1967 och professionaliseringens 
början. Särskilt talar Peterson om hur organisationernas professionaliseringsprocess 
gick till. Han menar att det finns regler som skiljer amatören från den professionella. 
Det finns även en omfattande och kontinuerlig utbildningsverksamhet samt en 
organisation som kan hantera professionell verksamhet.56 Peterson menar att en 
förening måste kunna hantera en professionalisering både organisatoriskt och 
ekonomiskt för att den ska vara möjlig.57 Det hela handlar om en process som påbörjas 
först när de samhälleliga förutsättningarna finns.58 Det finns anledning att tro att även 
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denna professionaliseringsprocess funnits inom ishockeyn. Kan studien av LHC 
verifiera detta?  
 
Historikern Torbjörn Andersson beskriver i sin avhandling hur fotbollen kunde växa till 
att bli den svenska nationalidrotten framför andra. Han vill även öka förståelsen för 
fotbollen och dess plats i samhället genom att försöka ge en helhetsbild av fotbollen i 
samhället. I likhet med Peterson beskriver även Andersson hur fotbollen 
professionaliserades.59 När det gäller fotboll som identitetsskapande tar Andersson upp 
ett exempel på hur klubbfotbollen växte sig stark under andra världskriget. Fotbollen 
blev en angelägenhet för alla, även städernas ledning började värna om sina hjältar. 
Nybro och Kalmar var två intensivt rivaliserande klubbar med stadsfullmäktige bland 
supportrarna.60 Att slå vakt om de egna spelarna var också ett sätt att bevara 
klubbkänslan.61 Peterson visar således hur ett slags identitetsarbete har sett ut och hur 
en förening tjänar på att ha en rival i sitt identitetsskapande.  
 
Att bevara klubbkänsla, idealitet och sammanhållning i en verksamhet där man enligt 
marknadens lagar måste sätta produktivitet och likviditet i första rummet är den 
moderna elitföreningens dilemma, enligt Billing, Franzén och Peterson.62 Författarna 
menar att professionaliseringen inneburit både hot och möjligheter. 
Ungdomsverksamheten lyfts fram som en möjlighet att förena professionalism med 
folkrörelsetradition. Ungdomsverksamheten kan drivas enligt folkrörelseprinciper 
samtidigt som den utgör en rekryteringskälla för den professionella verksamheten.63 I 
boken gestaltas den professionella föreningen av Malmö FF och den amatöristiska av 
Hammarby IF. Författarnas försiktiga svar på hur framgång nås blir att MFF borde blir 
mer folklig i sin professionalism och Hammarby lite mer professionell i sin 
folklighet”.64 Det handlar således troligen om att nå ett slags balans mellan amatörism 
och professionalism för att kunna bli och vara en framgångsrik förening. Bör 
utgångspunkten vara föreningens naturliga inriktning som författarna antyder? Hur har 
relationen amatörism – professionalism sett ut i LHC och hur vill man att den ska se ut i 
framtiden? Vilken är LHC:s naturliga utgångspunkt? 
 
I forskningsläget har vi sett hur olika fenomen som rivalitet mellan grupper, bärande av 
uniformer och ritualer haft en identitetsskapande effekt. Vidare har föreningars 
patriarkala drag, processen när ett lag blir en del av en stads identitet, den moderna 
elitföreningens professionalisering och dess problem behandlats i forskningsläget. I 
vilken utsträckning återfinns ovanstående i LHC:s identitetsarbete?  
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5. Identitetsstrategier i praktiken 
 
5.1 Amatörism – professionalism 
I följande avsnitt beskrivs hur LHC startade som en helt ideell förening. Ekonomiska 
problem tillsammans med viljan att avancera i seriesystemet gjorde att en förändring 
var nödvändig och en professionalisering påbörjades. Professionaliseringens intåg 
beskrivs genom att vi får följa förändringar i organisationen, stabilisering av ekonomin 
och inskaffandet av olika sorters kompetens. Men trots att antalet professionella ökat 
under de senaste åren finns det många ideella kvar i klubben. Avslutningsvis skildras 
hur relationen mellan amatörer och proffs är tänkt att se ut i framtiden.  
 
5.1.1 Då – ”amatörism” 
LHC bildades 1976 för att Kenty blivit alltför inriktat på fotboll. Rolf Ö Johansson blev 
då den förste ordföranden i klubben. Det var ett helt ideellt uppdrag och det tog tre-fyra 
år innan man hade någon anställd i föreningen. I utbrytningen ifrån Kenty fick LHC en 
hel del skulder med sig i bagaget, vilket länge skulle påverka föreningens ekonomi.65 I 
början fanns det en förhoppning om att det skulle gå lättare att marknadsföra föreningen 
med Linköping i namnet, men så blev det inte. Sponsorerna uteblev och ekonomin i 
föreningen var fortsatt dålig.66 Det är rimligt att tro att detta var en av anledningarna till 
att organisationen var tvungen att professionaliseras. 
 
LHC har under 90-talet, i takt med sina sportsliga framgångar, genomgått en 
professionalisering. Rolf Ö Johansson menar att det efterhand har utvecklats en kultur 
där en  blandning av ideellt och företag är det som hållit ihop föreningen. Nu präglas vi 
(föreningen) av en blandning mellan idealitet och kommersiellt drivet företag, menar 
han. Elitsektionen drivs som ett företag och ungdomssektionen mer ideellt.67 Att 
ungdomssektionen fortfarande ses som mer ideell beror på föräldrarnas fortsatt starka 
betydelse. De skjutsar och hämtar när det är träning och match, många ledare för 
ungdomslagen är ideellt arbetande föräldrar och så vidare. Trenden är dock att 
professionella tränare sprider sig ner i åldrarna. Ungdoms-ishockeyn attraherar också en 
så stor mängd ungdomar att det organisatoriskt krävs en professionell styrning.    
 
5.1.2 Nu – ”professionaliseringens intåg” 
 
Organisation 
Med ekonomiska problem, sportsliga framgångar och höga målsättningar har 
förändringar i organisationen följaktligen blivit ett måste. Ett stort steg mot denna 
professionalisering av föreningen togs 1991. Då kom Jim Brithén till LHC som tränare 
och han såg till att föreningen började drivas organisatoriskt på ett professionellt sätt. 
Ordning och reda blev hans motto. Han engagerade sig i allt som rörde klubben, 
ungdomsverksamhet, organisation och ekonomi.68 Tillsammans med Jim Brithén är det 
en person som brukar framhållas som särskilt viktigt för LHC:s utveckling under denna 
perioden. Det är Kjell Sander som 1988 blev kassör i LHC. Han har varit den drivande i 
att klubben gått från kraftigt skuldtyngd på 80- och 90-talets början till att på senare år 
visa plusresultat. Genom en ekonomisk sanering har han sett till att LHC har fått 
ekonomiska förutsättningar till att vara en professionell förening.69 Likheterna med ett 
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företag blir allt mer slående och Staffan Johansson som var ordförande mellan 91-95 
ansåg att det var nödvändigt att driva föreningen som ett företag på den här nivån.70 
 
De målsättningar som tidigt sattes upp var högt ställda. Ordföranden Christer Mård 
angav tonen när han meddelade att år 2004 ska LHC spela SM-semifinal. Det innebar 
att LHC skulle  bli ett av Sveriges fyra bästa lag. ”Det som gör att vi ska nå dit är 
stabiliteten som kännetecknar LHC som förening. Vi har en sund ekonomi, bra ledare, 
en stabil ungdomsverksamhet och en proffsig inställning.”71 Att den ”proffsiga” 
inställningen är viktig understryks av dåvarande assisterande tränaren Niklas 
Helgesson, som menade att LHC är ”en mycket välskött och proffsig förening.”72 
 
Omkring millennieskiftet hade inte målsättningarna förändrats. En semifinal 2004 var 
fortfarande det som gällde. De visioner som ordföranden Mård presenterar känns till 
stor del igen. Den stabila ekonomin och en ungdomsverksamhet som ska göra LHC mer 
självförsörjande på spelare finns kvar. Dessutom vill föreningen bygga ut 
Stångebrohallen för att kunna bli Östergötlands gemensamma intresse. LHC kommer 
också att samarbeta med skolan och ha olika former av fadderverksamhet, säger han.73 
Allt detta kräver en god professionell organisation och tränaren Mats Weiderstål 
attraheras av LHC:s optimism och framtidstro. Han menar att klubben har hunger, 
ambition och proffsighet.74 Vi ser hur ekonomi, organisation och målsättningar 
samspelar i den professionella föreningen LHC. För att kunna driva denna ”nya” 
förening krävs olika sorters kompetenser, både sportliga och kommersiella. 
 
Kompetens 
Nyligen meddelade Mård att senaste säsongen i många avseenden var det bästa året 
någonsin för LHC. Dock har inte styrelsen kunnat ge laget den ro laget behöver för att 
kunna prestera. Föreningen har haft en öppenhet gentemot media om föreningens 
ekonomi och så vidare som inte fungerat. Mård menar att detta beror på att styrelsen 
inte är tillräckligt professionella ännu. Synen på LHC som ett företag som måste drivas 
professionellt understryks av den lite skämtsamma benämningen av spelare som 
”humankapital som ger avkastning på lång sikt”.75 Vi ser hur det uppfattas som oerhört 
viktigt att, styrelsen i det här fallet, arbetar på ett professionellt sätt. Det är en 
förutsättning för sportsliga framgångar. Att LHC inte är tillräckligt professionella är en 
uppfattning som Mård inte är ensam om. 
 
Lars-Erik Johnsson anser att en professionalisering av LHC pågår, men instämmer i att 
ytterligare professionalisering krävs. LHC har vuxit så snabbt att organisationen inte 
hunnit med i utvecklingen. Han ser många likheter med företag i IT-sektorn. Det krävs 
en ”organisationen för morgondagen”, menar Johnsson. Ett företag, i det här fallet 
LHC, får ej växa utan att det finns en organisatorisk överblick. Han påpekar att 1991 
var LHC en ”förening som alla andra”. Det var en liten förening som omsatte cirka 1 
miljon. Men plötsligt hände något och ”företaget blev ett storföretag”. Då krävs en 
professionalisering. Exempelvis kan ej ledamöter fortsätta att ta på sig ett ideellt ansvar. 
Omsättningen har växt från 1 miljon 1991 till 60 miljoner i dagsläget, men det krävs 
dock att vi kommer upp i 100 miljoner om LHC ska nå sin målsättning, tror Johnsson. 
Målsättningen är fortfarande den som gällt under en lång tid: att bli ett etablerat elitlag 
som kan nå semifinal om ett par år. Han poängterar dock att det handlar om att skapa ett 
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stabilt lag som kan vara med i toppen år efter år. Stabilitet är viktigt och stabilitet kräver 
en stor omsättning. Det krävs också en noggrant utarbetad strategi. ”Vilka spelare vill vi 
ha i föreningen, från vilken region ska vi värva och så vidare är frågor man måste ställa 
sig. Vill vi göra LHC till en angelägenhet för människor utanför Linköping bör vi 
försöka hitta spelare från exempelvis Tranås, Oskarshamn och Norrköping. Även 
ungdomsverksamheten är viktig. Här fostrar vi spelare som på lång sikt ska bli LHC:s 
A-lag. För att kunna utarbeta och följa dessa strategier krävs professionalism och den 
professionella organisationen har vi inte ännu, menar Lars-Erik Johnsson.” En 
professionell organisation gör givetvis föreningen ännu mer attraktiv för företag och 
näringslivet är viktigt, det bär klubben.76 Det är således inte bara ekonomisk kompetens 
som krävs utan vi ser att det även är annat som är viktigt i en professionell förening. Det 
måste exempelvis finnas människor som vet vilka spelare man bör värva, hur man 
värvar dem etcetera. Därefter måste spelarna tränas av professionella tränare. Att ha en 
god organisation är fortfarande något som också är attraktivt för tränarkåren. Johan 
Hemlin assisterande coach inför säsongen 2003/2004 säger att ”hårt arbete är grunden 
till mesta men i strävan efter framgång krävs också bred kompetens, god organisation 
och höga ambitioner, de förutsättningarna tycker jag finns i LHC.”77 
 
LHC har också blivit attraktivt för sponsorer som insett att LHC numera har ett stort 
marknadsvärde. Marknadsvärdet har stigit snabbt de senaste åren. 1991 degraderas 
klubben till division II på grund av dålig ekonomi och marknadsvärdet låg inte på topp. 
Då startade en lång uppbyggnadsprocess och professionalisering som vi tidigare berört 
och när Lars-Erik Johnsson som kommunstyrelsens ordförande 1999 försöker att 
genom olika reklamkampanjer marknadsföra Linköping som stad, upptäckter han att en 
enda hockeymatch ger Linköping mer uppmärksamhet och utrymme än all reklam man 
använt.78 Sedan denna upptäckt har kommunen alltid varit mycket intresserade av ett 
nära samarbete med LHC, vilket båda parter tjänat på. 
 
Rolf Ö Johansson menar att man lite skämtsamt skulle kunna säga att LHC är ett 
”företag i underhållningsbranschen” och som sådant är klubben en marknadsförare av 
Linköping vilket kommunen upptäckt. ”De har sett att vi skapar mycket fokus på staden 
och kommunens intresse har ’legaliserat’ företagens ökande intresse i föreningen. 
Antalet sponsorerna har växt kraftigt och sponsorvården är viktig för oss. Vi vill vara en 
mötesplats för företag och vi vårdar kontakterna ömt. Vi försöker ge tillbaka så mycket 
vi kan till våra sponsorer, eller som vi kallar dem ’samarbetspartners’”. Samtidigt, 
menar Johansson, måste vi komma ihåg att klubbens själ hålls vid liv genom de ideella 
ledarna. Han menar att det är genom deras engagemang och vilja att lägga ner mycket 
tid och arbete på klubben som själen upprätthålls. Genom sitt ideella arbete känner de 
delaktighet i föreningen.79 Vi ser alltså att det parallellt med professionaliseringens 
utbredning finns en stor ideell verksamhet som också är en mycket viktig del i 
föreningen.  
 
Rune Flodin, ideellt arbetande, tycker att ”idrotten handlar mycket om pengar idag – 
men utan ideellt arbetande människor skulle det inte fungera.”80 Christer Mård 
instämmer i detta och han vill lyfta fram de ideella och visa hur viktiga de är när han 
säger ”utan Er insats vore en elitsatsning inte möjlig.”81 De ideella uppskattats även på 
fler håll. ”Det finns så många att nämna i klubben som utför ett så viktigt jobb, tänk 
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bara på alla som jobbar runt matcherna, städar på läktaren och så vidare. Där finns 
också LHC-andan. Och Sveriges mest hängivna supporterklubb, White Lions, de är 
underbara att ha på läktaren, vilket stöd.”, säger före detta spelaren Stefan Jacobsson.82 
Alla dessa bidrar med sin del till en helhet. Rolf Ö Johansson menar att den typiska 
LHC-känslan inte går att beskriva, men den finns i mötet med människor. De gläds i 
medgång och våndas i motgång. I motgångar syns det vilka som har det riktiga hjärtat, 
själen. I svåra tider träder de riktiga idealisterna in. I framgång måste vi nästan skydda 
föreningen mot de som vill utnyttja hockeyn för att skapa sig positioner, menar han.83 
 
LHC befinner nu i en situation där man å ena sidan inte anser sig vara tillräckligt 
professionella på vissa områden. Å andra sidan vore inte en elitsatsning möjlig utan de 
ideella, amatörerna. Hur vill föreningen att denna relation ska se ut i framtiden, vilka 
områden vill man arbeta med?  
 
5.1.3 Framtiden – ”en balansgång” 
Nyckelordet för framtiden är balans. Min uppfattning är att en blandning av amatörism 
och professionalism är och ännu mer kommer att bli en nödvändighet. Sture Lood talar 
om denna balansgång. ”Vi är och vill vara en ’liten’ förening i allt vad det innebär i 
känsla för varann; alla känner alla. Vi har flera hundra ideella som jobbar utan någon 
tanke på ersättning, exempelvis många ledare och föräldrar. Samtidigt måste vi vara 
superproffs på vissa saker.” Lood menar att detta är en svår balansgång och att många 
storklubbar inte bryr sig om sådana saker. I LHC ska dock mottot ”en medlem - en röst” 
garantera att själen finns kvar. ”Man måste känna att alla tillhör samma förening; 
känslan av tillhörighet är viktig. I vår förening frågar man inte ’vad får jag för det?’ när 
man ska göra något. Att bevara det är en viktig del i själen.” Lood poängterar att de 
ideella är plattformen för verksamheten. Därför kan det finnas det en fara i att 
oreflekterat plocka in folk från näringslivet som inte har en naturlig relation till hockey 
eftersom erfarenheter från näringslivet inte alltid innebär att man kan hockey. Då är det 
är bättre att plocka in före detta spelare i organisationen och låta dem lära sig näringsliv 
än att göra tvärtom, menar han. Att bevara spelare i föreningen är också ett sätt att 
bibehålla själen. ”En sådan känsla för föreningen kan man inte köpa för pengar.”84 
 
Marknadschefen Fredrik Johnson bidrar med sin syn på balansgången. Han menar att en 
elitförening kräver professionalism. ”LHC är ett företag”, en slags serviceverksamhet. I 
en elitförening, som LHC är, måste det således finnas en blandning av ishockey och 
annan kunskap. Johnson berättar att det förekommer att han under hemmamatcherna är 
tvungen att sitta och arbeta på sitt rum med annat, sin professionella uppgift. ”Det är 
ingen lek längre.” Samtidigt menar han att idealism krävs för att föreningen ska 
överleva. LHC:s hjärta är hockeyn.85 Även klubbdirektör Mike Helber menar att den 
enda vägen i framtiden är en balans mellan ideellt och professionellt. A-laget ska vara 
professionellt, men föreningen måste i grunden vara ideell. ”Vi lever på de ideella”, 
menar Helber och fortsätter ”den belöning de ideella får för sitt arbete är tillhörighet 
och rätten att tycka. De rättigheterna måste de få behålla.”.86 Det måste vara tillåtet för 
föräldrar att tycka saker. Det är det enda de tillåts göra i en förening av detta slaget. Det 
finns en rädsla att en alltför långt driven professionalisering kan leda till att den viktiga 
känslan av ”tillhörighet” tappas bort. 
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När Peder Rehnström, som varit med i klubben från början, sammanfattar sin syn på då, 
nu och framtiden får vi en bra bild av hur relationen amatörism - professionalism 
utvecklats över tid.  
 

”LHC hade ingen tradition av att träna när jag kom till stan, de förstod inte vad 
som krävdes för att bli riktigt bra. Det var många som spelade fotboll och det 
fanns ingen riktigt seriös och professionell satsning. Idag har det verkligen skett 
någonting. Nu är hockeyn definitivt i första rummet. Organisationen har blivit 
bättre och en bra organisation är ett måste för framgång. Nu fungerar 
föreningens organisation och styrelse ungefär som ett företag,  åtminstone när 
det gäller A-lagets verksamhet. En viss förändring är dock i antågande. En 
idrottsförening är nämligen inte identisk med ett företag på det sättet. Den 
företagsmässiga delen är bara ett medel, inte ett mål i sig. Samtidigt ska det inte 
vara så att styrelsen springer och petar i detaljer. En balans måste finnas mellan 
känsla för ishockey och kunskap om affärer. LHC:s kärnverksamhet är ishockey 
och styrelsen måste därför ha en klar uppfattning om hur denna del av 
verksamheten ska utvecklas. Blir det för lite reflexion över kärnverksamhetens 
utveckling kan styrelsen förlora sin kraft. Det har ibland medfört att det tagits 
beslut i styrelsen som skapat onödig ryckighet och oro i föreningen. Vi har inte 
visat tillräckligt tålamod, kanske lämnat över för många avgöranden till tränarna 
och så vidare. I en klubbledning måste det inte bara finnas ett gediget 
hockeykunnande utan också en klar uppfattning om hur man vill utveckla den 
sportsliga verksamheten. Inte minst för att kunna bedöma hur föreningen ska 
investera i tränare och spelare. Den ideella och professionella delen av 
verksamheten bör så långt som möjligt ses som en helhet, även om villkoren för 
A-laget i förhållande till övrig verksamhet ibland är himmelsvid. Personer som 
Sture Lood med decenniers erfarenhet av hockey och av arbete i klubben utgör 
ett sådant kitt som krävs för att en förening ska kunna kombinera bredd med 
elitidrott. Sture representerar mycket av de bra värdena och på det sättet är han 
en del av föreningens själ. Man skulle kunna säga att han upprätthåller vårt 
kulturarv.”87  

 
Ovan sammanfattas väl den förändring över tid som skett och betydelsen av att hitta rätt 
balans mellan amatörism och professionalism. I den balansen finns det en kollektiv 
anda, själ som i det här fallet representeras av Sture Lood. Att enskilda personer får 
agera förebild och ideal för nya generationer är en tradition och strategi som vi kommer 
att studera närmare i avsnittet ”fostran och förebilder”. 
 
 
5.2 Vi – dem 
Under rubriken ”vi-dem” ska vi studera hur grupperingar och rivaliteter bidragit till 
LHC:s utveckling ända från det att startskottet gick då en grupp bröt sig ur en större 
gemenskap och bildade LHC. Vi kommer att följa kampen med lokalkonkurrenten Vita 
Hästen från Norrköping och vi undersöker vem som har tagit Norrköpingslagets plats 
efter att de besegrats under 90-talet. Sedan studeras LHC:s strävan att etablera sig som 
en del av olika sammanhang, exempelvis i hemstaden Linköping men också i mer 
komplexa gemenskaper som etablissemanget ”Hockeysverige”. Slutligen får vi en 
inblick LHC:s planer att i framtiden försöka vidga ”vi-gruppen”, bland annat genom 
värvningsstrategier.  
 
5.2.1 Då – ”på väg upp” 
En av huvudorsakerna till att LHC överhuvudtaget bildades var en ”vi” och ”dem” 
gruppering. Grupperna som stod emot varandra var fotbollsektionen respektive 
ishockeysektionen i Kenty. De som spelade ishockey kände att fotbollen var den idrott 
som stod i fokus och ville därför bryta sig ur. Ishockeyentusiasterna var besvikna då de 
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upplevde att den utlovade satsningen på hockey uteblivit. Således kom det sig att 
hockeysektionen på medlemsmötet den 22 juni 1976 bröt sig loss från Kenty och 
bildade en egen förening. Två av de drivande krafterna var Rolf Ö Johansson och Peder 
Rehnström.88 Peder Rehnström menar att anledningen till utbrytningen var att fotbollen 
hade större status än hockeyn.89 Sture Lood som också var med på mötet minns att det 
var stridiga känslor när LHC bröt sig ur. Kenty försvann ur historien på sätt och vis, 
vilket man noga övervägde innan beslutet fattades. I längden hade det dock blivit 
ohållbart att stanna kvar i Kenty. Sett i backspegeln var det som skedde det enda rätta, 
menar Lood.90 
 
Linköping Hockey Club blev således verklighet och under många år hade LHC en rival 
i lokalkonkurrenten Vita Hästen från Norrköping. Nu var det Vita Hästen som var 
”dem”. Peder Rehnström erinrar sig att ”det var de fulaste och elakaste och jävligaste 
matcherna av alla.” Rehnström menar att det märktes att de killarna från Norrköping 
hade en annan bakgrund. De  stod pall på ett annat sätt; de var lite tuffare. Dessutom 
fanns det en mer utvecklad hockeytradition i Norrköping och LHC hade nog lite 
komplex då Vita Hästen under en period hade lite mer framgångar. Detta kan dock ha 
inverkat på ett positivt sätt. Rehnström menar att identiteten på sätt och vis stärks av att 
ha en nära konkurrens. Det gör att båda stärker sig. ”Det är viktigt att ha en referens, 
något att mäta sig med.”91 Sture Lood intygar att LHC i sin ungdom var lite i underläge, 
men under tiden som gått sedan -76 har LHC passerat på alla områden, menar han, men 
tidigare var rivaliteten så stark att Vita Hästen tackade nej till att ens spela 
träningsmatcher mot LHC.  ”Rivaliteten har varit viktig för utvecklingen. Den har stärkt 
den egna gruppen. Det var en så påtaglig motståndare; en synlig fiende. Dock var detta 
något som släppte efter hand, bland annat i och med att LHC efter hand fick spelare 
från Norrköping, avslutar Lood.”92 
 
Många är de spelare som fått erbjudande att spela i Vita Hästen under åren, men avböjt. 
Peter Lindgren berättar att han blev erbjuden ett bra kontrakt med Vita Hästen men det 
var otänkbart att spela där. ”Jag är ju uppvuxen med rivaliteten mellan klubbarna.”93 
Han hänvisar till den traditionella rivaliteten som en slags norm som åtminstone vid den 
tiden inte kunde ifrågasättas. Exemplet är hämtat från -76 och ett liknande resonemang 
finner vi drygt tio år senare när hemvändande Håkan W Carlsson fick bra anbud både 
från LHC och Vita Hästen och valde LHC. ”Jag ville spela i LHC”, förklarar han.94 Ett 
bevis på att rivaliteten existerade i allra högst grad in på 90-talet finner vi i LHC:s 
årsberättelse där det inför säsongen 95/96 går att läsa ”maktskifte i östgötahockeyn, 
LHC har nu klart passerat Vita Hästen.”95  
 
Denna rivalitet har dock tappat i intensitet de senaste åren och ”vi” och ”dem” 
grupperingarna ser i dag delvis annorlunda ut. Fortfarande är det dock lagen som ligger 
geografiskt närmst som är de främsta rivalerna, Västra Frölunda, Malmö, HV 71 och 
alla lag i Stockholmsregionen. Det verkar dock inte finnas en stor rival utan snarare 
flera stycken. Dessutom har nya aktörer, såsom media och journalister, klivit in på 
spelplanen och blivit potentiella fiender. Peder Rehnström upplever att den jämförande 
funktion som Vita Hästen hade har ersatts av andra föreningar istället, men då som 
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förebilder; man tar efter det som man gillar, hur de organiserar sig och så vidare. Vi 
fokuserar på ”förebilder istället för fiender”, menar han. Samtidigt är hela 
Elitserieetablissemanget fienden idag, ”vi är den fula ankungen” i systemet, menar 
Rehnström96 I takt med LHC:s framgångar har ”rivalerna” bytts ut och vi ska nu se lite 
närmare på hur LHC bland annat uppfattat mottagandet de fått av etablissemanget i 
Hockeysverige. 
 
5.2.2 Nu – ”etablering på flera fronter” 
 
Hockeysverige 
Idag är LHC inne i en etableringsfas. Man vill etablera sig i Elitserieetablissemanget, i 
Linköping, i Östergötland och så vidare. Denna process innebär givna konfrontationer 
med andra grupperingar. Att ta en plats i Hockeysverige är inte friktionsfritt. Länge har 
det varit en mindre grupp som abonnerat på de tolv Elitserieplatserna och LHC har inte 
varit ett av de tolv lagen. När LHC lyckades ta en plats blev det på ett etablerat lags 
bekostnad, vilket på olika sätt uppmärksammats. 1999 uttalade sig Peter Wallin och sa 
att Linköping är en skam för Elitserien. Han menade att LHC helt enkelt inte hörde 
hemma där.97 Peter Wallin var då manager för landslaget Tre Kronor. Detta är tydligt 
bevis på den motvilja som LHC mött i kampen för en Elitserieplats. Leif Boork 
förutspådde att LHC skulle bli bättre ju mindre samarbetsvilja Elitserieklubbarna 
visade, säger Christer Mård. Han ansåg att vi skulle bli ett hot för dem.98 Troligtvis 
menade Boork att en inre styrka och enighet skulle skapas i rivaliteten med de andra 
klubbarna. Denna profetia får nog sägas ha besannats då LHC hösten 2003 påbörjar sin 
fjärde Elitseriesäsong och för varje år starkare befäster sin ställning i Elitserien. 
 
Rolf Ö Johansson betonar att det handlar om en process; en etablering i pågående. ”Vi 
har gått från en blygsam ställning i Hockeysverige till att vara bland de tolv främsta. 
Första året vi var med i Elitserien kände vi att vi inte betraktades som fullvärdiga 
medlemmar i serien. Vi ramlade dessutom ur. Sedan kom vi tillbaka och respekterades 
på ett annat sätt då. Nu är det fjärde året och vi börjar etablera oss”, säger Johansson.99 
Roger Melin, tillträdande coach i LHC, instämmer med Boork och menar att etablerade 
klubbar alltid vill trycka ner nya klubbar.100 Det är uppenbarligen inget ovanligt 
fenomen i idrottssammanhang. Mike Helber inser att LHC är lite av en utmanare. ”Det 
finns de som inte tycker att LHC hör hemma i Elitserien och så vidare, menar han. 
Därför måste vi utmana för att etablera oss. Det gör också att Linköping ses som ett hot 
av vissa och därför vill de gärna angripa oss.” Helber vill dock helst inte se de andra 
lagen som konkurrenter i den meningen. ”Vi är i underhållningsbranschen och vi har 
vår marknad här. Den hotas inte av andra elitserieklubbar. De har sin egen marknad”, 
säger han. Den professionella idrotten fungerar på det sättet. Däremot håller han med 
om att det rent sportsligt kan vara bra att ha en rival. ”Konkurrensen med Vita Hästen 
kanske hjälpte LHC i sin strävan att gå upp i Elitserien”, men han tonar dock ned den 
betydelsen och menar att LHC hade tagit klivet oavsett rivaliteten med Vita Hästen.101 
 
Det är uppenbart att LHC inte ber om ursäkt för att de är i Elitserien och varför skulle 
de göra det? Den tuffa attityd som presenterats är något som fått både positiv och 
negativ respons. När Torgny Bendelin och Mats Weiderstål skulle tillträda som nya 
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tränare intygar de att de attraherades av ”gå på-andan” som finns i klubben.102 Christer 
Mård är tydlig med att LHC är en förening som utmanar etablissemanget. Vi har högt 
satta mål, men vi hymlar inte om dem.103 ”Kanske vi av många uppfattas som en kaxig 
uppstickare”, säger Fredrik Johnson, ”men vi vill ändå ha en ödmjuk profil. Inåt arbetar 
vi med att komma i harmoni, att med hjälp av ödmjukhet bli etablerade”.104 
 
Denna dubbelhet i attityd är intressant. Det verkar som om det medvetet finns en 
kaxighet utåt och en ödmjukhet inåt. Mike Helber håller med om att det på sätt och vis 
finns en attityd utåt och en inåt. Utåt är det den ”lugna kaxigheten” som gäller. ”Den 
innebär dock att vi ställer krav på oss själva att arbeta hårt så vi når upp till de 
förväntningar vi ställt på oss själva”, säger han. Det finns en stor medvetenhet om hur 
mycket arbete det krävs och hur svårt det är att lyckas och det gör att det i klubben finns 
en ödmjuk attityd inför uppgiften.105 Lugn kaxighet och ödmjukhet kan således vara två 
sidor av samma mynt. 
 
Media 
Kaxigheten utåt och de höga målsättningarna, men knappast den inre ödmjukheten, har 
också medverkat till att media fått upp ögonen på LHC. Oavsett om det är detta, 
personliga åsikter eller annat som styrt journalister och media, så har de inte sällan varit 
starkt kritiska till LHC. ”Vi ska tillbaka” var det interna slagordet när LHC 
degraderades 2000. Samtidigt var rubriker som ”nu köps LHC sönder” och ”slut på 
sagan LHC” vanligare i tidningar. De rubrikerna var felaktiga, menar Christer Mård. 
Det som media siade om hände inte och LHC stod trots allt starkt inför kommande 
säsong.106  
 
Att media uppfattas som angripare försöker vändas till något positivt genom att betona 
att ”vi” är de goda medan ”dem” är de onda. I denna process är det inte nödvändigt att 
fienden är helt tydlig och konkret. Det viktigaste är att det finns någon att gemensamt 
”hata”. Mats Weiderstål, dåvarande tränare, tar upp kampen mot media och säger att 
”en ny aktör skrämmer”. Han menar att ”vissa” inte tål att LHC blir bättre och etablerar 
sig. ”Media gör allt för att öka förväntningarna på oss”, säger han.107 Sture Lood som 
varit med länge håller med om att journalister blivit en ny fiende. ”De har väl 
visserligen alltid funnits, men det har eskalerat i samband med framgångarna. En 
skadeglädje och ett häcklande av uttalanden som Christer Mård gjort är vanliga. Många 
försöker skriva ner och svärta ner oss. Jag antar att det är något vi måste gå igenom”, 
säger han. Lood menar att etablering i Elitserien är det svåraste man kan ge sig på av 
flera orsaker. ”Ett exempel på hur media behandlat oss är när vi förlorade mot 
Djurgården 7-1 fick vi höra att vi var en ’skam’ för svensk ishockey, men när vi slog 
HV 71 med 8-0 var inte HV någon skam för svensk ishockey”, berättar han och det 
märks att han fortfarande anser att det var en stor orättvisa.108 Denna rivalitet med 
journalister och media bidrar, oavsett vad om det som står i tidningen är sant eller inte, 
till att stärka den utsatta gruppen. Det är ett vanligt återkommande fenomen även 
utanför idrottens värld. 
 
En annan upplevd orättvisa i klubbens historia var den ofrivilliga nedflyttningen till 
division II 1991 på grund av skuldproblem. Sture Lood berättar att det blev ett 
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reningsbad för klubben. ”Vi träffade en helt korrekt ackordsuppgörelse som skulle få 
ordning på ekonomin, men ändå blev vi orättvist behandlande. Västerås hade skulder på 
10 miljoner och Djurgården 12 miljoner. Ishockeyförbundet lånade då ut pengar till 
Djurgården, men de gav sig på oss och vi blev nedflyttade. Sedan dess har det nästan 
varit vi mot dem hela tiden och det har stärkt föreningen och alla som jobbar ideellt och 
brinner för laget.” ”Vi mot dem” är något att bygga på det med, menar Lood, vare sig 
det är som förening, lag eller anhängare.109  På det sättet har allt som hänt inte enbart 
legat LHC i fatet. Denna ”vi mot dom atmosfär” som klubben odlar är visserligen en 
konstruktion, men den får en reell innebörd i det att den förstärker den egna 
sammanhållningen (se exempelvis Bauman ovan). 
 
Stadsidentitet 
Vi såg ovan hur kommunen upptäckte att LHC var en mycket bra marknadsförare av 
staden. Tillsammans med kommunen har LHC bedrivit ett framgångsrikt arbete med att 
etablera sig i staden; hos människorna som bor här. Det är en etablering som fått stort 
genomslag och hockeyn är oerhört populär i Linköping. Det har dock inte alltid varit så. 
Lars-Erik Johnsson berättar att när han kom till Linköping 1963 märkte han att det var 
en stad som bestod av olika världar som aldrig möttes. ”Kyrkan och den akademiska 
världen var på ena sidan och militären på den andra. Så småningom växte också en 
tredje fram i och med industrialiseringen och SAAB:s framväxt. Linköping var en 
splittrad stad. Linköping var på detta sättet mycket olik en traditionell bruksort där 
invånarna kände en större gemenskap och samhörighet. SAAB lyckades dock att skapa 
en viss gemenskap, men det gällde bara de som fanns inom SAAB. Man kunde tala om 
en ’SAAB-anda’. Det sakandes dock något som alla Linköpingsbor kunde dela. Talande 
är att Linköping i turistbroschyrer och liknande beskrev sig själv i negationer. 
’Linköping är inte någon turiststad’, ’Linköping är inte någon idrottsstad’ och så vidare. 
Så småningom började dock alla dessa världar att förändras. Under 1990-talet började 
universitetsvärlden luckras upp, militären lades ner, kyrkan fick alltmer en annan roll 
och SAAB:s inflytande minskade. En strävan att hitta något att enas kring uppkom, inte 
minst från kommunens sida. Denna strävan att enas passade utomordentligt med LHC:s 
framgångar. Tajmingen var perfekt. ’Hela Linköpings Lag’ kunde börja utvecklas och 
LHC blev Linköpingsbornas gemensamma stolthet. Nu fanns det något i Linköping 
som aldrig funnits förr. Ett engagemang uppstod som, inte minst under det senare årets 
motgångar, visat sig vara tillräckligt starkt för att klara påfrestningar. LHC är en nu en 
’stolthetsbärare’. Linköpingsborna har fått en identitet, något att samlas kring och vara 
stolta över.”110  
 
Denna omfamning av LHC märks på många sätt, inte minst genom Borgmästare Eva 
Joelssons uttalande: ”För att trivas i staden behövs mer än bra bostäder, kommunikation 
med mera. LHC ger spänning åt tillvaron. Dessutom skapar klubben ett härligt kitt av 
gemenskap. Vi har något att kämpa för tillsammans antingen vi gör det som spelare 
eller påhejare.”111 Invånarna i Linköping har verkligen slutit upp bakom föreningen och 
Rolf Ö Johansson är stolt över att så många, över 3 500 supporters åkte till Globen. 
Ingen annan klubb har haft med sig en så ”stor, fin, entusiastisk och hängiven 
supporterskara”.112 Att LHC:s framgångar har uppmärksammats även utanför stadens 
gränser och att det har haft betydelse för Linköpingsbornas identitet har Lars-Erik 
Johnsson upptäckt. Han berättar att i och med LHC:s framgångar märkte gemene man 
att det gick att vara stolt över att vara Linköpingsbo. ”Människor kunde komma fram 
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och gratulera och uppmärksamma att man var Linköpingsbo”, säger han. Detta var 
något nytt för Linköpingsborna, tidigare hade det alltid varit Norrköpingsbor man 
gratulerade.113 Allt detta är exempel på hur LHC etablerat sig i staden och att 
kommunen fortsätter att se positivt på LHC:s roll som stadsidentitet. 
 
Det finns dock en baksida till den uppmärksamhet som LHC fått av sin stad. Det är vad 
jag skulle kalla den ”lokala rivaliteten” som kanske främst beror på den uppmärksamhet 
som kommunen visat för ishockey. Sture Lood  berättar att det finns avundsjuka 
överallt, även från andra idrottsledare i Linköping. ”Våra framgångar ses inte med blida 
ögon av alla. De hoppas att vi ska ramla ur Elitserien och så vidare. Många tror att vi 
bara får pengar, men vi betalar mycket skatt och hyra som i stort sett enbart A-laget ska 
dra in”, menar han.114 Lars-Erik Johnsson har också varseblivit detta och tycker att 
många ser på idrott på ett väldigt kortsiktigt sätt. ”Det är det synsättet som gör att vi har 
rivaler i Linköping. Det handlar om andra föreningar som tycker att vi tar alla sponsorer 
och så vidare. De ser dock inte vad LHC gör för staden Linköping”.115 Det finns en 
upplevd avundsjuka som anses orättvis. Den betraktas som ett resultat av normal 
mänsklig avund och okunskap om vilka förmåner LHC egentligen har. Det är främst 
andra idrottsföreningar och deras medlemmar som står för denna uppfattning och även 
om de utgör en ansenlig grupp är det framförallt övervägande positiva reaktioner som 
LHC upplever och tar till sig.  
 
Christer Mård märker att det är många som har synpunkter på hur LHC spelar, borde 
spela och så vidare. Mård ser det som ett bevis för att LHC engagerar många.116 
”Intresset är mycket stort, så stort att en ny hall behövs.”117 ”Vi-gruppen” har blivit 
större och större. Rolf Ö Johansson menar att det finns en stor skillnad nu och för tio år 
sedan, ”intresset har skjutit i höjden. Det startade i och med våra framgångar och nu 
kommer människor på stan fram och ställer frågor och så vidare. Man märker att de 
bryr sig.”118 
 
Även kommunen är mån om att visa sin uppskattning. Anders Leckne, 
kommundirektör, säger att ”LHC sätter Linköping på kartan” LHC betyder 
uppenbarligen mycket för staden och inte minst undersökningar hos företagen visar det, 
säger Leckne. Hockeyns dragningskraft upplevs som enorm både för näringsliv och 
fritid. Kommunen säger sig vilja samarbeta med ”alla idrottsgrenar men det går inte 
komma ifrån att etablera sig i Elitserien är en stor prestation”. Hockeyn bidrar också 
med ”mycket viktiga delar som disciplin, lagmoral, ansvar och respekt”.119 Detta tyder 
på att LHC, hos Linköpings kommun, har en särställning bland andra  idrottsföreningar. 
Sett ur det perspektivet blir den lokala rivaliteten ännu tydligare och kanske också mer 
förstålig. 
 
Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att LHC verkligen etablerat sig i 
Linköping. Klubben är en del av kommunens, företagens och människornas vardag. Det 
har dock inte alltid varit så. Peder Rehnström påminner om att det inte var så länge 
sedan idrotten sågs som en lek, men idag har föreningen en status. ”Stan hungrar efter 
ett representationslag”, menar han.120 ”När LHC gick upp till Elitserien förstod jag att 
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LHC berör väldigt många människor. När jag debuterade hade LHC ingen positiv 
klang”, säger Stefan Jacobsson och understryker uppfattningen om LHC som ”hela 
Linköpings lag”.121 
 
Traditionsskapande 
Hela den etablering som fortfarande pågår kan liknas vid en skola menar Sture Lood. 
Alla går i den skolan: föreningen, publiken och staden. ”Tre år i Elitserien är inte 
mycket till tradition, men idag skapar vi tradition för framtiden”, menar Lood. Dagens 
spelare skapar morgondagens kultur och klubben måste tålmodigt arbeta vidare med 
traditionsskapandet. Olika saker tilltalar olika generationer, men det ska finnas en 
”kärna” som tilltalar alla. Lood menar att den kärnan består av ett visst uppförande och 
en viss stil. Det ska i klubben finnas vissa normer att luta sig mot och de normerna 
måste äldre ledare och spelare bidra med.122 Hur dessa normer skapas ska vi se närmare 
på i avsnittet om ”fostran och förebilder”. 
 
All marknadsföring, reklam och produkter som bär LHC:s namn medverkar också till 
att stärka ”vi-gruppen”. LHC syns överallt.123 Produkter som cykelhjälm, matkassar, 
limpa, CD-skivor, senap, bakelser och menyer på McDonald’s bär Linköpings Hockey 
Clubs namn och logotyp. Det innebär att bruket av varumärket LHC har ökat kraftigt. 
”En omsättning på 60 miljoner var det ingen som drömde om för tio år sedan och under 
de senaste 5 åren har antalet samarbetspartners ökat från cirka 300 till 565”, berättar 
Fredrik Johnson.124 Föreningen erbjuder också ett flertal aktiviteter som på något sätt 
kan förknippas med föreningen LHC. Det erbjuds mässarrangemang, hockeyfest, 
hockeykonferens och barnkalas.125 Alla ska kunna hitta något de gillar i ”hela 
Linköpings lag”. Strategin genomsyrar av allt att döma samtliga delar av 
organisationen. 
 
5.2.3 Framtiden – ”hela Östergötlands lag” 
Att LHC lyckats att etablera sig som Linköpings lag framgår tydligt på många sätt 
ovan. Föreningen är dock inte nöjd med det. I framtiden vill LHC försöka att bli hela 
regionens lag; ”hela Östergötlands lag”. För att nå dit måste den gamla rivaliteten med 
lokalkonkurrenterna, exempelvis Vita Hästen, övervinnas. 
 
Lars-Erik Johnsson menar att traditioner förändras med människor. Han anser att 
”människor kan förändras över tid och det gör att föreningar inte kan leva på ’gamla 
meriter’ utan man måste hela tiden förändra och erövra på nytt.” Stort publikt intresse 
och god ekonomi är förutsättningar nödvändiga för en elitförening, menar Johnsson.126 
Således måste ”upptagningsområdet” utökas i framtiden. LHC vill att det ska bli 
intressant för människor utanför Linköping att följa laget och även åka till ishallen för 
se laget spela. Peder Rehnström menar att det krävs en bra Mjölbyspelare i laget för att 
folk från Mjölby ska åka hit och tycka att LHC är deras lag också. På det viset kan LHC 
bli hela regionens lag, menar han. ”Publiken behöver spelare att identifiera sig med, 
men det tar säkert 10 år till innan vi kommer dit.”127 
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Även om det handlar om en process som säkerligen kommer att ta lång tid har det redan 
skett små förändringar. Sture Lood berättar stolt att det var tre grabbar från Norrköping 
med i A-pojklaget som vann SM i år. Han menar att detta kanske kan betyda något för 
framtiden. Kanske föräldrar vill ge pojkarna chansen att spela på en annan nivå. Han 
tror att det mycket är en generationsfråga och hoppas på en fortsatt förändring över tid. 
Man vill komma bort ifrån ”by-tänkandet”.128 
 
Mike Helber talar även han om viljan att bli hela Östergötlands lag. Han tycker att det 
är tråkigt att det fortfarande finns en rivalitet mellan städerna Linköping och 
Norrköping. Idrotter som fotboll, ishockey, basket och bandy på elitnivå finns 
tillgängligt att det vore möjligt för alla i Östergötland att följa allt. Det kan ta kortare tid 
att åka från Linköping till Norrköping för att se på fotboll än det tar att åka från en viss 
del i Stockholm till en annan för att göra samma sak. Ändå så görs det i Stockholm, 
men inte i Linköping och det är synd menar Helber. Kanske kommer det att ändras i 
framtiden. LHC kan till exempelvis tänka sig något slags samarbete med IFK 
Norrköping i framtiden just för att föra städerna närmare varandra.129 Lars-Erik 
Johnsson är inne på samma linje när han säger att det i Östergötland skulle kunna var 
möjligt att skapa förutsättningar för ett elitlag i ishockey och ett i fotboll. ”Detta vore 
möjligt om vi kunde samordna våra krafter. Rivaliteten ligger dock i vägen för en sådan 
utveckling just nu, men rivaliteten kommer att rivas ner så småningom av föräldrar och 
aktiva. Skulle vi få en Norrköpingskille in i A-laget skulle det förändra mycket. Många 
skulle vilja komma att se ’deras’ kille”, menar han.130 
 
Hur klubben resonerar när det gäller värvningsstrategier får vi ytterligare en inblick i 
nedan. ”Vi vill ha fler Linköpingskillar i A-laget, genom ungdomsverksamheten som är 
på rätt väg”, säger Rolf Ö Johansson. För att detta ska bli verklighet behövs 
professionella tränare och ledare i större utsträckning. ”Jag är övertygad om att spelare 
har sina ’personliga’ åskådare, en lokal spelare kan generera säkert 100 åskådare som 
kommer bara för hans skull. Samma strategi ska vi använda för att skapa intresse i hela 
Östergötland. Idrotten vill ha känslan av att det är ’våra’ killar som tävlar mot ’de 
andra’. Publiken vill ha en fiende. Tyvärr finns rivaliteten med Vita Hästen fortfarande 
kvar till viss del, främst bland de äldre. Samtidigt innebär det att vi måste fortsätta vara 
bra för att behålla tronen i Östergötland. Det är en sporre. Vi tror och hoppas dock att 
Norrköpingskillar kommer att spela i Linköping i framtiden. Vi måste också erbjuda 
åskådare från Norrköping att se våra matcher. Den nya hallen ger oss den möjligheten. 
Det kan överbrygga rivaliteten och vi kan då marknadsföra oss mot regionen som 
’länets lag’. Vi tror att hela Östergötland behövs som underlag för ett elitlag i dagens 
situation”, säger Johansson.131 Med den nya arenan kommer Norrköping att bli en 
viktig marknad för LHC, menar Fredrik Johnson. Klubben vill då först och främst 
inrikta sig på att värva ”den nya generationen” som supporters. ”En dröm vore ju en 
Norrköpingskille i A-laget”, upprepar Johnson.132 
 
Värvningsstrategierna inför framtiden går således ut på att försöka värva från 
närliggande föreningar för att vidga ”vi-gruppen”. Drömmen om att ha en 
Norrköpingskille i A-laget är ett ”nytt” sätt att se på den gamla rivaliteten med Vita 
Hästen. Den nya hallen, ”Cloetta Center”, är en viktig del i detta.133 Det finns vidare en 
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förhoppning och tro på att föräldrar och aktiva på sikt kommer att ”reparera sprickan” 
och ena hela Östergötland bakom LHC.  
 
 
5.3 Fostran och förebilder  
Avsnittet ”fostran och förebilder” inleds med att vi får en inblick i dels vilka värden 
som är centrala i LHC:s ”värdegrund”, dels får vi en uppfattning om hur de har 
förändrats, eller inte förändrats, över tid. I en elitförening är det nödvändigt att värva 
spelare utifrån för att kunna hålla en hög nivå. LHC har alltid varit noggranna med att 
spelare utifrån ska passa in i den större gemenskapen vilket vi kan studera under 
rubriken värvningsstrategier. Det är dock inte önskvärt att enbart värva kompetens och 
därför använder sig klubben även av internrekrytering som ett sätt att bevara 
värderingar och traditioner. Avslutningsvis undersöks hur klubben fostrar de spelare 
som ska bli morgondagens förebilder. 
 
5.3.1 Då, nu och i framtiden – ”vårdande av värden” 
 
Vilka värden? 
Att fundera över vad man vill åstadkomma med idrotten, vilka värden man vill 
förmedla och vilken sorts ideal man vill skapa är oerhört viktigt då idrottshjältar alltid 
blir förebilder för många ungdomar. I LHC är man väl medveten om detta. ”Ett 
idrottslag har en oerhörd potential att vara identitetsskapande”, säger Peder Rehnström. 
Han tror att det är skådespelet som med sin omedelbarhet, synbara resultat och 
kollektiva ansträngningar till det yttersta som lockar. Åskådarna kan spela med i spelet i 
hjärnan och bli en del av det kämpande kollektivet. I sin struktur påminner det faktiskt 
om krig och denna identitetsskapande kraft finns inte någon annanstans i det civila 
samhället, menar Rehnström.134  
 
Nedan ska jag försöka redovisa de viktigaste värdena i ”LHC-andan”. Dessa värden har 
”alltid” funnits i klubben och förhoppningen är att de ska fortsätta existera. För att den 
förhoppningen ska bli verklighet krävs medvetna strategier. Spelarna i A-laget är de 
som tydligast representerar de värden som förknippas med klubben och deras 
uppträdande är oerhört viktigt. Vi kan läsa oss till att kaxighet är något som inte 
accepteras så har det varit ända sedan Kentytiden. Ordning och reda var det som 
gällde.135 Peder Rehnström minns att när han kom till klubben på 70-talet så bestod 
laget av Linköpingskillar som vuxit upp i stan. ”Det som kännetecknade mentaliteten 
var att när man kom utifrån så togs man antingen emot helt och fullt med öppna armar 
eller så blev det helt tvärtom”, berättar han. Det fanns således inget mellanrum mellan 
full acceptans eller total avvisning. ”Allt byggde på att det fanns värderingar som man 
var tvungna att dela. Exempelvis lagom självförtroende, alltid göra rätt för sig, ordning 
och reda etcetera. Delade man som spelare dessa värderingar tog klubben väl hand om 
dig. Det har klubben alltid gjort. De ser till att spelarna får ett umgänge och så vidare. 
Man kan snabbt få vänner för livet. Föreningen har odlat detta och det sociala rummet 
är viktigt för oss. Vi hjälper till med jobb och studier med mera”, menar Peder.136 Vi 
märker att klubben alltid verkar ha värnat om de spelare som passat in i helheten, det 
har inte skett någon förändring i det avseendet.  
 
Ett vanligt sätt att åskådliggöra värderingar är att använda spelare som förebilder, 
ibland nästan som galjonsfigurer. En av spelarna som ofta lyfts fram är Mike Helber. 
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Det som då betonas, förutom hans spelkvaliteter är att han inte är någon diva. Han 
kämpar alltid så hårt han kan, har ser att det finns ett liv efter hockeyn och satsar därför 
på att utbilda sig och han är familjefar.137 Vi ser att de värden som Rehnström ovan 
upplevde som viktiga på 70-talet fortfarande är centrala. Livet utanför isen och efter 
karriären framhålls ofta. Exempelvis kan vi läsa hur Ulf Söderström säger att det ”känns 
mycket bra med studierna, jag vet vad jag ska göra efter hockeyn.”138 När vi i en artikel 
får följa Patrik Ekholm under en hel dag lär vi oss att han inte bara är elitspelare utan 
också sambo och pappa.139 Det blir tydligt att ha ett liv utanför isen är viktigt och fullt 
möjligt i LHC. 
 
Mike Helber själv beskriver klimatet som väldigt öppet. ”Det finns ingen 
inkilningsperiod i laget, alla accepteras och allas åsikter respekteras. Klubben har alltid 
behandlat mig väl och min klubbkänsla har vuxit fram. Jag vill inte bli ihågkommen 
som bäst eller sämst utan som trogen och ärlig mot föreningen.” Han tror dock att 
klubbkänslan kommer att sättas på prov i Elitserien. Pengar och resultat är två faror som 
kan hota den, menar han. Att vara trogen och ärlig är viktigt för Helber. Det märker vi 
inte minst i hans besvikelse på förre tränaren Tommy Boustedt. ”Han har glömt bort oss 
helt.” Han var inte ärlig och såg oss bara som redskap för att han skulle lyckas. 
Weinstock är däremot hans motsats, en genomärlig tränare.140 Slutligen ska vi se ett 
annat viktigt sätt att värna om traditionella värden. 
 
I Ishallen sitter det en minnestavla över spelaren Mats Andersson som tragiskt omkom -
89. Att denna minnestavla finns säger något i sig. Det är ett sätt att dels vårda minnet av 
en profil, dels minnas det som han gestaltade och representerade. Han sägs representera 
en del av den stil som kan sägas vara LHC:s stil. På tavlan kan man läsa ord som 
”uppoffrande” och ”osjälvisk”. När det gäller tradition saknar LHC det i betydelsen att 
de inte är ett etablerat elitlag, men det finns annan tradition, nämligen föreningens 
stämning, omsorgen om varandra; att värna om så många som möjligt och att inte 
glömma bort de som levt för klubben.141 
 
Värvningsstrategier 
För att det ska fortsätta att finnas goda förebilder i föreningen är det viktigt att värva 
spelare på ett reflekterat sätt. Sture Lood menar att det till viss del skett en förändring i 
policy under 90-talet. ”I början sa föreningen ’nej’ till många. Det fanns råd att ställa 
andra krav. Vi kunde säga ifrån till dem som ansågs kunna förstöra den klubbkänsla 
som höll på att byggas upp. Motto var ”laget före jaget.” På senare tid har det gjorts en 
del misstag på grund av att man känt panik när resultaten blev sämre än förväntat.” 
Lood avser då sent 90-tal då man vissa gånger inte hade råd att tänka på vilka 
personligheter man fick hit. I framtiden tror han att LHC kommer att dra lärdom av 
misstagen och försöka välja med omsorg igen. Det är nämligen väldigt viktigt att välja 
med omsorg, menar han. ”En så kallad stjärna kan ensam förstöra det som tagit 
generationer att bygga upp. Relationer med skolor, publik och sponsorer kan bli 
lidande. Ungdomar kan snabbt ta efter sådant som inte är bra. Vi har en god tradition 
som vi vill behålla och redan på 70-talet fick vi beröm för vårt uppförande när vi var ute 
och spelade”, avslutar Lood.142 Det blir tydligt att det finns en tradition man är beredd 
av försvara, en tradition som man är stolt över, en tradition som är en viktig del i 
klubbens identitet. 
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Det finns helt klart en uttryckt medvetenhet om det betydelsefulla i att värva ”rätt” 
spelare. ”När det gäller nya spelare träffar vi dem ibland flera gånger, för att se inom de 
passar in. LHC lyckas alltid väl med värvningarna, det är viktigt för att man skall 
behålla andan i laget,” säger Erkki Saramaa.143 För att kunna värva spelare måste LHC 
kunna erbjuda en attraktiv miljö och exemplen på nöjda spelare är många. Håkan Bogg 
och Christoffer Norgren, två nyförvärv till säsongen -2000, säger att LHC är en 
förening med en ”sund inställning” och att de ”aldrig varit med på maken om härlig 
gemenskap” och ”LHC förlorar åtminstone inte på moralen och kamratskapet”, menar 
de.144 Per-Åge Skröder, en spelare som varit utlånad men är nu tillbaka säger, ”skönt att 
vara tillbaka, jag saknade den suveräna sammanhållningen i gänget.”145 Spelaren 
Henrik Andersson intygar att ”stämningen är suverän. Jag har svårt att tänka mig någon 
mer klubb på den här nivån där gemenskapen är så enormt bra”. Andersson var i 
Linköping på lån från Frölunda men trivdes så bra att han ville stanna, vilket han 
fick.146 Det är viktigt att komma ihåg att dessa uttalanden, som är enbart positiva, alla är 
hämtade från material producerat av LHC. Spelarna som uttalar sig kanske inte finns 
kvar i föreningen idag och kanske inte skulle säga samma saker, men när tidningarna 
producerades hade de en identitetsskapande funktion.  
 
Nästa steg i värvningsstrategin är att få de spelare, som besitter de värden man vill ha, 
att trivas i föreningen. Mike Helber berättar att grundstrategin under tiden då LHC 
verkligen började elitsatsa, åren 96-98, var att ta hit spelare och försöka göra dem till 
Linköpingsbor. Tre saker ansågs viktiga för att spelarna skulle stanna kvar: arbete, 
utbildning och socialt umgänge. Man hoppas även på att spelaren eventuellt skulle finna 
kärleken i staden. Detta var många gånger en lyckad strategi och Helber är själv ett 
exempel på det och denna strategi används idag. Dock är det numera inte fullt så enkelt 
i och med att laget spelar i Elitserien. Konkurrensen om spelarna är hårdare, menar han. 
Ett nytt inslag i värvningsstrategin är dock att LHC också försöker värva spelare som 
kan ”ge” klubben tradition genom att vara etablerade. Helber förklarar att man söker 
spelare utifrån som både är  traditionsbärare och goda förebilder för ungdomarna. I och 
med att LHC är en ung förening har man inte gamla hjältar som kan bidra med tradition 
och kultur. Därför vill man ha erfarna spelare som exempelvis Thomas Johansson till 
föreningen som kan bidra med detta. När sedan Thomas Johansson blivit 
”Linköpingsbo” har LHC fått både en bra spelare, tradition och en förebild.147  
 
Att ge exempelvis Thomas Johannson ett gott bemötande torde således vara oerhört 
viktigt för LHC. Johansson säger själv att han blivit bra mottagen av klubben. 
Inställningen har varit proffsig och LHC ordnade ett arbete åt hans hustru.148 Detta är 
ett exempel på hur LHC:s spelarvård kan se ut. En annan spelare, Ulf Söderström, 
beskriver hur det var att komma till föreningen: ”Det var ett suveränt lag att komma in 
i, inga problem. Jag har aldrig känt någon hemlängtan sedan jag kom till Linköping, det 
är en mycket bra kamratanda i laget.”149 Att värva spelare utifrån är dock inte det enda 
sättet som LHC arbetar. Det för framtiden viktigaste arbetet är det som studeras nedan, 
interrekryteringen och ungdomsishockeyn. 
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Internrekrytering 
För att bevara den goda stämningen i laget är man noga med att först skriva kontrakt 
med de spelare som funnits i klubben länge, exempelvis Fredrik Emvall och Johan 
Bülow.150 Denna sorts tradition är viktig. Det handlar inte bara om att värva spelare 
utifrån med rätt kvaliteter utan man vill gärna behålla spelarna inom föreningen så 
länge som möjligt, gärna även efter deras aktiva karriär. Staffan Johansson, ordförande 
1991-95, låter oss veta att för att nå Elitserien hade LHC vissa saker de inte gav avkall 
på. ”För det första är vi oerhört noga med våra nyförvärv. Oavsett deras hockeymeriter 
så skall de passa in i laget. För att göra detta måste de ha hjärta för föreningen, så här 
långt har vi bara misstagit oss en gång. Detta krav gäller inte bara spelare utan även 
tränare, ledare och all annan personal. Ett exempel på detta är vår sportchef, Anders 
Mäki, det fanns ingen anledning att gå ut externt och söka någon till den tjänsten”.151 
Spelare fostrade i föreningen vet vad som gäller och de behöver inte ”läras upp”. 
Nuvarande ordföranden Christer Mård intygar att policyn att internrekrytera finns 
kvar.152 Dessa spelare anses ha något särskilt att bidra med. Exempel på detta är de fyra 
före detta spelare som sedan ett par år tillbaka i föreningen. De är Mike Helber som är 
klubbdirektör, Mattias Elm som kanslichef och målvaktstränare, Erkki Saramaaa som 
säljare i marknadsgruppen och Fredrik Wallberg som massör. Alla har ett stort hjärta 
för föreningen och därför tycker de att det är kul att jobba med och i den även efter 
karriären som spelare.153 Detta kan också ses som ett sätt att förena klubbkänsla med 
professionalism vilket tidigare studerats.  
 
Rolf Ö Johansson bekräftar att det är viktigt att det finns folk som är föreningsfostrade, 
men det kommersiella kräver även sitt och en bred kompetens är viktigt. ”Själen som är 
skapad under lång tid genom insatser av spelare, föräldrar och ledare genereras numera 
även på andra sätt, exempelvis genom människor som har ett brinnande intresse att 
utveckla den företagsmässiga delen av verksamheten”, menar Johansson. ”Vi försöker 
då att rekrytera befattningsinnehavare som på något sätt har deltagit i den sportsliga 
verksamheten, exempelvis Mike Helber. De har utbildats och håller på att utbildas för 
att klara av nya föreningsuppgifter. Det är vår strategi, vi tror nämligen att det har stor 
betydelse för engagemanget för föreningen. Vår förebild i detta är delvis Färjestad”, 
avslöjar Johansson.154 Christer Mård bekräftar vikten av internrekrytering när han säger 
att det är i kansliet som hjärtat och själen finns och ska finnas, där finns gamla spelare 
och ledare som vet vad LHC är. ”De ska kännas igen när man kommer dit.”155 
 
Att internrekrytera är ingen strategi som styrelsen nyligen anammat. Det handlar 
snarare om ett fenomen som kommer ”underifrån”. Att bli kvar i föreningen är en 
tradition här i LHC, menar Sture Lood. ”De spelare som fått sin utbildning, uppfostran 
lägger inte av när de slutat sin aktiva karriär. I det ligger en hel del av föreningens själ. 
Man ger tillbaka det man har fått en gång. Det ingår liksom i LHC-andan. Det 
förutsätter att man växt upp i föreningen, att man har sitt hjärta där för man kan inte 
lägga på någon klubbkänsla”, anser Lood.156 Rolf Ö Johansson intygar att många 
spelare från ”76-tiden” blivit kvar i föreningen, bland annat som ungdomsledare. 
”Sedan blir deras barn spelare och en del i föreningen och så rullar det på”, förklarar 
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han.157 Detta är en god strategi för att bygga kultur, tradition och identitet, menar Peder 
Rehnström.158  
 
Vi ser sammanfattningsvis att det ända sedan klubbens födelse 1976 har varit en 
tradition och indirekt en strategi att vara klubben trogen under ”hela” livet. Fenomenet i 
sig är inte något nytt, men medvetenheten om vilken betydelse det har för framtiden har 
ökat och gjort att det numer är en uttalad strategi. Att börja som spelare, sedan bli ledare 
och sedan eventuellt låta sina barn börja spela och skapa nästa generation av 
hockeyspelare är ett mönster att skapa både kultur och tradition som är tydligt i LHC. 
En dag ska dessa värden och traditioner förvaltas av en ny generation. Hur arbetar LHC 
för att förbereda nästa generation för den angelägna uppgiften?  
 
Ungdomsishockey 
I LHC vill man värna om sina ungdomar. Det handlar om ”LHC:s framtidskapital.”159 
Håkan Sigfridsson, ungdomsansvarig, säger att ”vi vill ge alla som vill möjlighet att 
spela hos oss. Vår målsättning är att ge alla en harmonisk och lugn hockeyutbildning 
under de första åren”.160 De första åren ska vara på lek och inte så mycket allvar. 
Thomas Johansson anser att LHC har en sund inställning till ungdomsishockey. Alla 
som tränar regelbundet får spela lika mycket, men många lag de mött har inte haft 
denna filosofi. Han tycker dock att det är starkt av ledarna att stå fast vid klubbens 
riktlinjer även om det innebär en förlorad match ibland.161 Detta är ett sätt att markera 
vad som är ”rätt” och vad som är ”fel”. Att fostra och kanske även uppfostra 
ungdomarna är en uppgift som LHC till viss del tar på sig. 
 
De signaler man sänder till ungdomarna blir viktigare ju yngre de är och Sture Lood 
menar att inslag av ”etik och moral” i hockeyn skapar en stil redan i unga år. 
Exempelvis ska man inte ha mössan på sig när man sitter och äter, åtminstone inte i 
ishallen. ”När man kommer ut med en klubbjacka på sig ska man vara stolt, rak i 
ryggen och uppträda på ett sådant sätt att man ger Linköpings Hockey Club ett gott 
rykte. Och vi får mycket beröm när vi är ute i Sverige”, berättar han. Det är svårt att 
säga hur mycket denna fostran betyder för framtiden, men det är i alla fall ett embryo 
till föreningens själ, menar Lood. Ledarna är de som sätter sin prägel på ungdomarna, 
vilket i sin tur innebär att ledarna är viktiga identitetsskapare. Ledarna har en stor del i 
fostrandet. ”Går den anda, den tradition man byggt upp, förlorad så är det väldigt svårt 
att få tillbaka den. Det är lättare att behålla, underhålla och få nya generationer att växa 
in i en anda som redan finns. Varenda liten grabb i Björnligan ska vara stolt och det 
måste växa inifrån, annars blir det som konstgjord andning”, avslutar han.162 Att ledarna 
uppfattas som viktiga märks i de satsningar, inte minst ekonomiska, som LHC gör på 
ungdomshockeyn. 
 
När de gäller de äldre ungdomarna var man vid millennieskiftet besviken över att ingen 
egen produkt lyckats slå sig in på allvar i A-truppen under ”de senaste åren”. Steget från 
junior till senior har varit för stort. Man säger då att ”nu ska det bli ändring på det.”163 
Mer stöd till ungdomshockeyn, satsning på egna produkter är vägen till framgång. 
Under den senaste säsongen har satsningen börjat ge framgångar. U 16-laget tog SM-
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guld och juniorlagen skördade också stora framgångar. Mike Helber berättar att 
ungdomsverksamheten har vuxit i takt med A-lagets framgångar. ”Rent ekonomiskt 
satsar vi ungefär 5 miljoner på ungdomshockey. Det är mycket pengar för oss”, menar 
Helber. Han fortsätter med att berätta att ”det som ungdomshockeyn saknar mest är 
gamla etablerade ledare. Ledare som själva varit spelare. Ungdomarna behöver en 
förebild som på ett trovärdigt sätt kan säga att det inte är så märkvärdigt att spela i 
Elitserien. Ungdomarna ska märka att om han klarar det, varför skulle inte jag också 
göra det? Detta är något som tar tid, men vi jobbar på det. Uttryck på ett annat sätt vill 
vi att ungdomarna ska ha respekt för A-laget, men de ska inte tycka att det är något 
märkvärdigt och ouppnåeligt”.164 
 
Hur viktigt det är att vidga vyerna och hur framgångar kan spränga mentala barriärer 
talar även Peder Rehnström om. ”1975 fick vi en möjlighet att mäta oss med lag från 
Elitserien, vi märkte att klarade det och ’något hände mentalt’, spelarna och föreningen 
vidgade vyerna.” Han menar vidare att det för att skapa en själ som folk vill identifiera 
sig med krävs det lite hjältar, hjältedåd och tradition. LHC:s marsch till Elitserien 
upplevdes som en stor framgång och det räcke ett tag, men sedan måste nästa steg tas. 
På detta sätt är identiteten något som skapas över tid, menar han. ”Plötsligt är man i ett 
sammanhang och så lyckas man vara kvar i det sammanhanget och med ens är man 
etablerad och skimret över föreningen förändras”, fortsätter Rehnström. ”Det krävs 
också några bragder och hjältar och de ska helst vara utförda av egna produkter, ha rätt 
dialekt och så vidare så de är lätta att identifiera sig med. Med några egna produkter 
som är ledande den gången laget spelar semifinal och är nära att komma till final då har 
man kommit ett snäpp högre. Vi håller dock på att bygga en tradition i och med att vi är 
på väg upp i maratontabellen och så vidare”, avslutar Rehnström.165 
 
Att skapa dessa hjältar är dock ingen lätt uppgift. Det krävs kunnande och tid, men det 
krävs också ett ”råmaterial”. I denna fråga upplever LHC att de är på rätt väg. 
Underlaget för att hitta egna produkter som kan bli framtidens hjältar blir större och 
större. Bengt Fernlund, ungdomssektionen, anger att under de senaste tio åren har 
antalet spelare ökat från cirka 300 till 600 mycket tack vare A-lagets framgångar. Han 
instämmer i att det är bra för identiteten med fler Linköpingskillar i Elitserien.166 
Christer Mård anser också att ungdomshockeyn är stark. ”Den bidrar till att vi just nu 
skapar tradition”, säger han.167 Peder Rehnström håller med om att det finns ett 
kunnande för att skapa tradition. Det bevisar att föreningen inte bara är ett företag som 
köper kompetens som vissa vill påskina. ”Vi har en miljö som kan utveckla spelare och 
det ger respekt i etablissemanget”, anser han168 Vi ser här att rivaliteten med 
etablissemanget återkommer och att en stark ungdomsverksamhet kan vara ett sätt att 
slå sig in och uppvärderas av de andra etablerade klubbarna. Den viktigaste funktionen 
är dock den identitetsskapande. Genom bättre egna produkter kan en själ skapas. Det är 
något som styrelsen aktivt arbetar med just nu för framtiden. Rehnström menar att LHC 
skulle kunna bli ”bäst” på att skapa egna produkter. ”Vi har förutsättningar och resurser 
för det. Vi kan skapa ett koncept som säger att här i Linköping kan du utvecklas 
individuellt och bli så bra du kan bli.”169 
 
Rolf Ö Johansson menar att grunden för framtiden är att ha ett gäng bra killar; ett riktigt 
lag. Att ha en stjärna är bra, men samtidigt sårbart om den stjärnan inte följer 
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dygdemönstret. Då är det bättre med en kollektiv anda som säger att i LHC finns det är 
suveräna killar som också spelar ishockey. Han förklarar: ”Vi tycker att detta är viktigt 
och därför fostrar vi våra spelare till vad vi tycker är ’samhällsnyttiga åtgärder’. Till 
exempel kom vi i ett tidigt skede fram till att våra spelare kunde vara en resurs för andra 
ungdomar i samhället. Våra spelare har därför en fadderuppgift mot olika skolor i 
Linköping. Där skolorna kan få spelarna att ställa upp och prata om frågor som 
mobbing, måltänkande och skötsamhet. Det är en av orsakerna till att vi har ett så bra 
samarbete med kommunen. Vi har dessutom fadderbarn i Indonesien och vi stödjer 
barnhem i Rumänien. Alla spelare bidrar till det varje månad. Det gäller för övrigt alla 
som är avlönade av klubben. Vi tror att goda krafter kan påverka människor. Vi 
försöker hjälpa till att ändra beteendet hos grabbar som ligger på gränsen. Filosofin är 
att alla har rätt till en andra chans. ’Vi tror på människan’. Denna fostran har alltid 
funnits. Den har kanske inte alltid varit styrd ovanifrån, men den har alltid funnits. 
Klubben har alltid arbetat på det sättet att vi ingriper för att inte skapa en felaktig kultur. 
Vi både utbildar och fostrar ishockeyspelare.”170  
 
Allt detta signalerar tydligt vad som anses vara viktiga värden i Linköpings Hockey 
Club. Spelarna fostras till vissa värden. Ett gott uppförande, stolthet över föreningen, 
ordning och reda, osjälviskhet, ärlighet, lojalitet mot föreningen och en god social 
kompetens är några av de saker som värderas högt inom klubben. Dessa värden vårdas 
av alla inom föreningen, men hjärtat som driver allt är inte större än ett tiotal personer, 
menar Mike Helber.171 Tanken är att hjärtat ska fortsätta slå även när de personerna är 
borta. De strategier som beskrivits ovan är tänkta att på ett naturligt sätt slussa in nya 
människor in i Linköpings Hockey Clubs innersta. Därför kan vi inte tala om någon 
större förändring över tid när det gäller fostran och förebilder och det tyder på att 
strategierna varit lyckade. 
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6. Avslutande reflexioner 
Avslutningsvis har det blivit dags att sammanfatta och diskutera de resultat som studien 
givit. Det görs genom att de resultat redovisas, diskuteras samt kopplas till tidigare 
forskning. Slutligen ges några pedagogiska perspektiv. 
 
Det första temat, amatörism – professionalism, beskrev hur LHC förändrats genom 
åren. I början var LHC en helt ideell förening som inte hade några anställda och 
spelarna sysslade ofta med en annan idrott vid sidan av ishockey. Föreningen var även 
organisatoriskt amatörmässig och näringslivets intresse i klubben var litet. Någonstans 
kring 1991 började en förändring att ta fart. LHC fick en tränare som både krävde och 
hjälpte till att få ordning och reda på föreningen. Degraderingen till division II 
fungerade som en väckarklocka. För att komma till tals med de ekonomiska 
svårigheterna var det nödvändigt att föra in annan kompetens i föreningen, 
professionella personer med sakkunskap.   
 
Nu fungerar LHC mer som ett företag. Spelare och tränare är professionella och i 
styrelsen finns kompetens från olika delar av samhället. Denna utveckling bekräftar 
Petersons teori om att det krävs en god organisation för att hantera en professionell 
verksamhet. Näringslivet har i samband med framgångarna och den förbättrade 
organisationen blivit intresserade av att synas tillsammans med föreningen. Bjurström 
menar att ett klubbmärke numera ses som ett varumärke. Det kan ses som ett bevis på 
att en förskjutning från amatörism till  professionalism ägt rum. Detta stämmer väl med 
mina resultat som visar att LHC blivit ett av Linköpings starkaste varumärken. 
 
Billing, Franzén och Peterson menar att den moderna elitförenings dilemma är att 
bevara klubbkänsla, idealitet och sammanhållning i en verksamhet, där man enligt 
marknadens lagar måste sätta produktivitet och likviditet i första rummet. Det är ett 
dilemma som även finns i LHC, men det uppfattas inte som olösligt. Förhoppningen 
inför framtiden är att det ideella och det professionell ska fortsätta att ses som en helhet. 
Ett viktigt sätt att bevara en sådan helhet är att eftersträva hockeykunnande på alla 
positioner i föreningen. Centralt är att känslan av att det är en ”liten” klubb med 
uttalade värden som alla ställer upp på inte får gå förlorad. Klubbkänslan bygger på 
värderingar sammankopplade med ideell verksamhet, vilket stämmer väl med Billing, 
Franzén och Petersons uppfattning om att en föreningar bör bevara sin naturliga 
utgångspunkter för att bli lyckosamma. 
 
Vi – dem var det andra temat som klarlade LHC:s identitetsskapande. LHC skapades ur 
en motsättning mellan två grupper där den ena gruppen genast satte igång med sitt 
identitetsskapande genom att ta sig ett nytt namn, Linköpings Hockey Club, och med 
det ett nytt klubbmärke. Klubbmärket fick dock inte sin nuvarande utformning förrän 
många år senare. Horgby och även Kvarnström instämmer i klubbmärket respektive 
klädernas betydelse för att skilja ut ”vi” från ”dem”. Att ta på sig ett matchställ är något 
som tydligt avskiljer vårt lag från det andra laget. Fundberg menar att detta är en viktigt 
del av ett identitetsskapande och jag är beredd att hålla med. 
 
Det visade sig vidare att en konkurrens med en nära rival, i det här fallet Vita Hästen, 
under många år stärkt den egna gruppen. I kampen med Vita Hästen har föreningen haft 
en synlig motståndare, något att jämföra sig med. För att använda Baumans begrepp så 
har Vita Hästen varit den utgrupp som behövts för att stärka ingruppen. Det är också 
troligt att rivaliteten gjort att den idrottsliga prestationen blivit bättre även om det är 
omöjligt att säkert veta. Även Horgbys undersökning om Sleipner visade att en rival har 
betydelse för identitetsskapandet. Så småningom ”besegrades” Vita Hästen och nya 



rivaler tog dess plats. Detta var en följd då LHC strävat att etablera sig på ett flertal 
scener.  
 
Etableringen i staden Linköping har under de senaste tio åren gjort att LHC numera 
blivit en del av Linköpings identitet. Bjurström som visat hur AIK blivit en del av 
Solnas identitet anger flera delar i processen, exempelvis evenemang i stadens centrum, 
en souvenirshop, målningar på väggar och genomströmningar av publik. Av detta är det 
evenemangsdelen som är vanligast förekommande i Linköping, men det har tidigare 
funnits en souvenirbutik i centrum. I och med att ishallen ligger aningen utanför 
centrum skiljer sig den process Bjurström skildrar från min, men i båda fallen har laget 
blivit en del av staden. I Linköping måste också kommunens betydelse framhållas. Den 
har på flera sätt varit drivande i att framhäva LHC som en del av Linköpings identitet. 
Det är ett fenomen som även Andersson studerat i sin avhandling. Han menar att 
förankringen hos stadens invånare och hos stadens ledning går hand i hand, med stadens 
ledning som den drivande faktorn, vilket även denna studie antyder.  
 
Etableringen i Hockeysverige har gått trögare. Att LHC är en ung förening utan någon 
längre tradition av elithockey har varit och är delvis fortfarande ett problem. LHC har 
mötts av angrepp och avståndstagande. Detta har utan tvekan stärkt föreningens 
sammanhållning. Det första året i Elitserien upplevdes som svårt. Uttalanden som att 
LHC var en ”skam” för Elitserien visade tydligt att man inte ansågs vara fullvärdiga 
medlemmar och laget lyckades inte heller hålla sig kvar. Att sedan klubben lyckades att 
direkt ta sig tillbaka visar på den inre styrka som finns i föreningen, men även på 
sponsorernas tilltro. Nu får LHC anses vara på väg in i etablissemanget. Det handlar om 
en process som troligtvis kommer att ta många år, men för varje år växer respekten.  
 
Media och vissa journalister har också uppfattats som fiender, några som vill klubben 
ont,  och därför bidragit till ökad enighet i klubben genom skapandet av ytterligare ett 
”dem”. Det har vanligtvis handlat om hur mycket pengar LHC har, hur höga löner 
spelarna har och vilket misslyckande det vore om laget inte lyckads med alla dessa 
pengar. Troligtvis är dessa skriverier delvis en följd av den öppenhet om målsättningar 
som LHC visat. Klubben har sedan flera år tillbaka varit tydlig med att målet är att bli 
ett av Sveriges fyra bästa lag och det har mötts av misstro och ironiseringar. Detta 
ifrågasättande har stärkt ambitionen att lyckas; man vill visa media att de har fel. På 
detta sätt har den något kaxiga attityden utåt tvingat föreningen att arbeta hårdare och 
mer professionellt. Jag tror dock att LHC:s begynnande etablering kommer att ton ner 
kaxigheten i framtiden. Det kommer helt enkelt inte att bli lika nödvändigt att försvara 
och förklara sin existens i Elitserien desto längre in i etableringsprocessen LHC 
kommer. 
 
LHC arbetar också med att försöka vidga ”vi-gruppen”. Som vi sett har det länge gått 
en linje av rivalitet någonstans mellan Linköping och Norrköping, men den ska 
förhoppningsvis suddas ut i framtiden. Bjurström som också studerat detta menar att 
rivaliteten klubbar emellan är förankrad i platser. Den lokala platsen utgör basen och 
basen kan sedan vidgas till mer omfattande lokala identiteter. Det är vad LHC hoppas 
göra genom att värva spelare från regionen. Förhoppningen är att detta ska locka folk 
till att följa matcherna, via radio och TV eller på plats i den nya arenan. Precis som 
Bauman talar om så kan dessa ritualer verka för att skaffa nya medlemmar till 
gemenskapen. Laget som började som en del av Kenty, blev en egen förening, lyckades 
bli ”hela Linköpings lag” ska i framtiden bli ”hela Östergötlands lag”. 
 



Temat ”fostran och förebilder” gav en inblick i dels vilka värden som är centrala i 
LHC:s ”värdegrund”, dels fick vi en uppfattning om hur de förändrats över tid. 
Resultatet var att de egentligen inte förändrats över tid. Att bevara värdena så intakta 
som möjligt har varit ett sätt för klubben att slå vakt om något som de kan kalla för 
tradition. De värden som högaktas och också krävs av spelare och ledare är  
osjälviskhet,  kämpaglöd, vilja och hög moral. Även utanför isen finns det ideal att 
sträva efter exempelvis ordning och reda, att förbereda livet efter hockeyn, ärlighet och 
lojalitet. En vanlig strategi för att synliggöra dessa värden är att låta enskilda spelare 
representera ett ideal. 
 
LHC anser att det som elitförening är nödvändigt att värva spelare utifrån för att kunna 
hålla en hög nivå. Det innebär att den tradition och de värderingar man byggt upp 
kommer att exponeras. Därför har föreningen alltid strävat efter att noggrant välja 
spelare så att de ska passa in i den större gemenskapen. När väl spelarna är i klubben 
har man försökt måna om dem och se till att de trivs. Föreningen har visat social 
omsorg genom att hjälpa spelarna till socialt umgänge, studier och så vidare. Horgby 
menar att ett av Sleipners sätt att skydda den egna identiteten var att värna om de egna 
spelarna; ett patriarkaliskt drag var genomgående. Även Kvarnström talar om det 
patriarkala draget som en strategi för identitetsskapare. 
 
Att enbart värva kompetens är dock inte önskvärt och därför använder sig klubben även 
av internrekrytering som ett sätt att bevara värderingar och traditioner. Vi har tidigare , i 
bland annat intervjuerna, fått flera exempel på hur före detta spelare har fått nya 
uppdrag inom föreningen. Detta får ses som ett försök att kombinera professionella 
uppdrag med klubbkänsla och hockeykunnande. Man hoppas att internrekryteringar ska 
innebära ett större engagemang för klubben. Kanske vi kan tala om ”professionella 
eldsjälar”? Att spelare blir kvar i föreningen hela livet är i sin tur en del av den tradition 
som man vill bevara och kan därför inte sägas vara en helt ny strategi även om den 
kanske är mer uttalad nu än tidigare. 
 
Klubben är noga med att fostra de spelare som ska bli morgondagens förebilder. De ska 
i framtiden förvalta de värden som klubben byggt upp. Ungdomsverksamheten har växt 
i takt med A-lagets framgångar och idag är det dels en möjlighet för de barn som vill 
spela hockey, dels en plantskola där morgondagens elitspelare ska läras upp. Synen på 
ungdomshockeyn har förändrats från att enbart vara på lek till att bli mer och mer på 
allvar. Detta har gått hand i hand med professionaliseringen. Föreningen satsar mer och 
mer pengar på ungdoms-verksamheten och professionella tränare återfinns inte länge 
enbart i A-laget. 
 
För ungdomarna handlar det inte bara om att spela hockey. Det handlar också om en 
fostran i etik och moral. Dessa spelare ska i framtiden bli de som upprätthåller LHC-
andan och klubbens själ. De får lära sig att laget är viktigare än jaget, ett fenomen som 
Fundberg också uppmärksammat. Denna underordning av den egna viljan är en strategi 
för att stärka gemenskapen. Klubben har alltid varit vaksam och ingripit då det har 
funnits en risk för att någons uppförande kunnat skada klubbens själ. I LHC finns det en 
tro på att ”goda krafter” kan påverka människor. Det innebär att även om man inte 
accepterar vilket beteende som helst, finns det alltid en andra chans. 
 
Sammanfattningsvis har LHC arbetat med ett flertal strategier för att stärka sin identitet. 
Främst handlar det om att värna om de ideal man skapat och bevarat sedan klubben 
bildades 1976. Det gör man genom att fostra ungdomarna till ”rätt” värderingar, värva 



spelare med eftertanke, aktivt arbeta med internrekryteringar, erbjuda hockeykunnande 
i alla delar organisationen, samt balansera mellan ideellt och professionellt.  
 
I undersökningen har vi sett hur vissa strategier uppkommit, förändrats eller bevarats 
genom åren. Varje strategi fyller sin unika funktion och riktar sig till olika målgrupper. 
Vissa strategier är riktade mot de som finns i klubbens periferi. Här hittar vi exempelvis 
strategierna som ska värva nya medlemmar till gruppen och göra gruppen större. 
Strategierna som är riktade mot klubben centrum, internrekrytering etcetera, är tänkta 
att på ett naturligt sätt slussa in nya människor in i Linköpings Hockey Clubs innersta. 
De människorna ska precis som de igår och de idag, stolt kunna säga, ”det är vi som är 
LHC”. 
 
Framtida forskning 
I en framtida studie skulle det vara intressant att belysa identitetsarbetet ur andra 
perspektiv, exempelvis genus. Fundberg talar om hur maskulinitet och ungdomsfotboll 
hör samman. Det är troligt att även ungdomshockey har en viktig roll i skapandet av 
den maskulina identiteten. Att jag skriver den maskulina identiteten beror på att det helt 
enkelt finns väldigt få flickor som spelar ishockey. Det finns överhuvudtaget få kvinnor 
i organisationen. Ser vi på styrelse och operativ ledning är det en kvinna och sexton 
män för närvarade. Vad beror det på och vad får det för betydelse? 
 
Vidare skulle det vara spännande att undersöka hur ungdomsledarna ser på sin roll som 
identitetsskapare? Vilken betydelse ger de sig själva, hur fostrar de och så vidare. Kan 
man överhuvudtaget tala om ungdomsledare som en homogen grupp?  
 
Slutligen vore det sannlikt givande att följa upp de tankar och riktlinjer inför framtiden 
som presenterats. Har strategierna förändrats, har målsättningarna nåtts, hur kom 
strategierna att te sig i praktiken?  
 
Pedagogiska perspektiv 
”Vem är jag?” och ”vem kommer jag att bli?” Det var frågor som vi ställde i början av 
uppsatsen. I arbetet har vi bland annat sett hur fördomar och ett tänkande i vi – dem 
leder till att gruppers identitet stärks och i LHC:s fall har det fått övervägandande 
positiva verkningar. Vilka vi – dem motsättningar kan vi hitta i skolan och vad kan de 
leda till? Jag tycker att det kan vara värt att fundera över om eleverna exempelvis kan 
undgå att formas mot de ”stereotypier” som finns inbyggda i deras utbildningar. 
Grupptryck är också en stark kraft. Jag tror att det är i stort sett omöjligt för en elev att 
helt stå emot dessa förväntningar. Elevernas sätt att kategorisera sig blir utgångspunkter 
i deras identitetsskapande och det skapar uppfattningar hos eleverna om både sig själva 
och andra.  
 
Samtidigt som det är viktigt att kämpa emot en kategorisering som leder till segregering 
och stereotypisering så behöver vi kategorisera oss för att skapa ordning i vår 
världsuppfattning. Det är därför alltför naivt att tro att vi utan problem kan sluta tänka i 
kategorier. Det är en naturlig del av våra liv, det är en del av vår kultur. Kulturen 
hjälper oss att hitta mönster i samhället.  
 
Vi får dock inte bortse från att det är vi människor som tillsammans skapar kultur och 
identitet. Det har uppsatsen tydligt visat. Denna skapelseakt kan vara både synlig och 
osynlig. Den pågår i våra hem, skolor och universitet då den är synlig. Viktigast av allt 
är dock att minnas att det samtidigt pågår det en osynlig skapelse i våra hjärnor när vi 
skapar nya tankemönster. Den kultur vi lever i inte på något sätt omöjlig att förändra. 



Det angår alla människor (ur det här perspektivet främst lärare och elever) att noga 
begrunda och kritiskt reflektera över sina tankar och handlingar. Jag tror att vi 
tillsammans har en god möjlighet att stödja eleverna i sitt identitetsskapande. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 
PRESENTATION 

1. Beskriv dig själv. Vilken uppgift har du i klubben? Har du haft andra uppgifter 
tidigare? Hur länge har du funnits i klubben? 
 

AMATÖRISM - PROFESSIONALISM 
2. Ser du någon förändring i denna fråga? Har det gått från amatörism till 
professionalism?  
Är det en bra utveckling? 
Är den nödvändig? 
Går det att förena klubbkänsla med näringslivstänkande?  
Hur tror du att framtiden kommer att se ut?  
 

BEGREPP 
3. ”När det gäller Linköpings Hockey Clubs stil, eller själ om man så vill, är 
traditionens inverkan helt avgörande. Från den gamla Kentytiden och bildandet av LHC 
1976 har vi i alla tider haft en viss profil.”  
 
- Hur ställer du dig till detta?  
Vilken innebörd lägger du i begreppen stil, själ och profil? 
Hur arbetar du/ni med detta? Vilka/vilken strategi har ni? 
 
- Hur byggde den ”nya” föreningen LHC upp en tradition?  
Hur mycket fanns det att bygga på?  
Anser du att ni har en tradition att bygga på?   
Håller ni på att skapa en tradition? 
 

VI - DEM 
4. ”Maktskifte i östgötahockeyn, LHC har nu klart passerat Vita Hästen.” (1995-96) 
 
- Hur upplevde du rivaliteten med Vita Hästen? 
Hur länge pågick den rivaliteten? Varför tog den slut? 
Hur har rivaliteten påverkat klubbkänslan tror du? 
 
- Om Vita Hästen är besegrad, vem är LHC:s rival och fiende nu?  
Finns det någon? 
Behövs det en fiende tycker du? 
 

ATTRIBUT 
5. På vilket sätt tycker du att en klubbkänsla gestaltar sig? 
Genom supporters? Genom attribut? Genom näringslivet? Genom närmiljön? Genom 
reklam? 
Annat? 
 

FRITT ATT BERÄTTA 
6. Vill du tillägga något? Är det något som du förknippar med LHC:s själ och 
klubbkänsla som vi inte talat om?  
 
 


