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I början av 2000-talet framförde sexton i Sverige verksamma humanister idén om en 
kommunikativ demokrati utifrån en huvudtes om att kommunikationssamhällets 
kärna kan beskrivas av begreppstrion Teknologi, Demokrati och Akademi (Kylhammar 
& Battail, 2003). Utgångspunkt för den här studien är att kommunikationssamhället 
svårligen kan tänkas utan ett fjärde begrepp, entreprenören, vilket injicerar agens i en 
annars strukturellt orienterad begreppstrio.

Kommunikativt entreprenörskap behandlas här på två sammanfl ätade plan. Dels 
berättar texten om kommunikativt entreprenörskap så det framträder ur analyser 
av empiriskt material från de upplevelseindustriella och underhållningsidrottsliga 
spelplanerna (om-planet). Dels antar jag i olika avsnitt rollen som kommunikativ 
entreprenör (som-planet). Sådan konstitutiv teori syftar till att utifrån fältnära forskning 
generera bidrag till det samhällsformande samtalet.

Empiriskt fokuseras den mångdimensionella underhållningsidrott som kan förstås 
som en livsfi losofi  för utövare och miljardtals anhängare, som en detaljerad applicerad 
vetenskap, som världens mest spridda populärkulturella företeelse, som en form av 
utövande och deltagande vars diskursiva fundament är religionen samt som en global 
mångmiljardindustri runt de postindustriella atleter som genererar sådan explosiv 
idrottslig, politisk, ekonomisk och mänsklig kraft.

Valet av empiri utgår från de debatter som sköt fart under 1990-talet om att det 
samhällsformande samtalet alltmer underkastas en populärkulturell dramaturgi, att bl a 
mediekoncentrering och mediekommersialisering medfört ökat fokus på underhållning 
som grundläggande generativ komponent. Med sin globala genomslagskraft är 
underhållningsidrottens kommunikativa närvaro svårslagen; en praktik med osviklig kraft 
att generera den ideala drömbilden. Eller?

Reportrar rapporterar, media repeterar, massmedia reifi erar, några reagerar; 
tabeller uppdateras, tränare mystifi eras, spelare masseras, bonusar inkasseras; 
bestraffningsinstanser kontaktas, böter diskuteras, inrikesministern informeras, dekret 
inhiberas; kommunikationsmedel belastas, ambulanser ambulerar, sjuksyster behandlar, 
sjuk syster B-handlas; mat äts, dryck dricks, 7-eleven tullas, horor knullas; spyor spys, allt 
städas, Svensson undrar, ultras plundrar. 

Välkommen till ett inspel till upplevelseindustrins andra kapitel.
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Abstract 
Lundberg, Hans (2009). Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupp-
levelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008.  
(Communicative entrepreneurship: Sports as entertainment as peak experience before, during 
and after the formation of the Swedish experience industry 1999-2008) Acta Wexionensia  
No 182/2009. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-673-8. Written in Swedish with a sum-
mary in English. 
 
In 2003, sixteen Swedish humanists proposed the idea of a communicative democracy. 
Same year, leading Scandinavian organizational theory scholars proposed that Scandina-
vian welfare states efforts to revitalize their democracies can be understood as ”a move-
ment toward the development of a more charismatic and communicative model of leader-
ship [where] focus has shifted to the organization of communication processes and the ne-
cessity of including several viewpoints in decision processes and public debates” (Byrkje-
flot, 2003). The sixteen humanists proposed that the core of this way of making sense of 
post-industrial ICT societies could be understood trough the concepts of technology, de-
mocracy and academy (Kylhammar & Battail, 2003).  

In agreement with such line of thinking, the point of departure for this study is that a 
communicative democracy hardly can be generative without a fourth concept, the entre-
preneur, which infuses agency to the humanist’s promising but rather structurally oriented 
conceptualization. The entrepreneurial agency is far from being an unproblematic one, 
though. As a celebrated form of agency in contemporary societies, to such an extent that 
the entrepreneur ”stands as a powerful creature capable of summoning the energies of the 
market society through sheer will power, creating the magic of entrepreneurship” (Rehn 
& Taalas, 2004), one better think twice about the sort of magic brought in. 

Invited here, with the purpose of empirically describing and theoretically introducing 
communicative entrepreneurship, is the rough-and-tumble secular magic of sports as en-
tertainment. Guttmann (1978) declared sports being ”among the most discussed and least 
understood phenomena of our time”, a catchy but relevant slogan for an industry that at 
one hand generates an intense communicative presence in contemporary societies – 
“Sporting metaphors saturate everyday language […] sporting expressions pepper politi-
cal, economic, educational and social discussions” (Booth, 2004b) – but on the other hand 
is in the outskirts of the nowadays so embraced creative industry, as sports was excluded 
from the formative efforts undertaken by the Knowledge Foundation (KK-stiftelsen) when 
the Swedish version of the creative industry, the experience industry, was generated via 
innovative forms of communicative entrepreneurship. 

This tension between the proper and the grotesque is intriguing. Therefore – being a 
life philosophy for thousands of athletes and millions of their followers, an extremely de-
tailed applied science, a globally omnipresent form of popular culture, a practice that 
since the rise of Olympism discursively is rooted in religion, and a multibillion dollar in-
dustry in which many stakeholders invest and extract their shares – the multidimensional 
practice of sports and entertainment and its communicative capacity is scrutinized via a 
close reading methodology termed genealogical storytelling (Hjorth, 2004). 
 
Keywords: Entrepreneurship, Communication, Language Usage, Language and Culture, 
Creative Industries, Postindustrial Society, Sport and Society, Professional Sports, Mass 
Media and Sports, Sports Facilities. 
 





1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till Marcela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Förord 
En avhandling förändrar inte världen men värden; mig som värd för denna text 
och de värden jag håller högre än andra då den nu är klar. Förändring till vem 
och vad? Författaren och poeten Malte Persson brukar säga att han är frilansjour-
nalist när frisörer eller tandläkare frågar. Ett alternativ är att inte begripa frågan. 
Sedan ett tag klipper jag mitt hår och lagar mina tänder i Mexiko. Då jag förstår 
och pratar spanska hellre än bra, stökar kommunikativ fantasi och dagsform 
snabbt undan identitetsetiketterna för dagen. Istället kan vi prata om annat, på 
andra vis. Flera sådana spännande samtalare och möjliggörare har hjälpt och in-
spirerat mig under de här åren: 

Tack till Peter Aronsson, Erika Sandström och Bengt Johannisson för att ni i 
gryningsåren fick mig att upptäcka glädjen i att forska. De där manualerna om 
”Introduktion för doktorander” har inte många rätt; ni har.  

Tack till mina handledare, Bengt Johannisson, Daniel Hjorth och Peter Arons-
son, för de världar ni öppnat och de värden ni praktiserar, för er mångsidighet 
och för era förmågor att leda förändring på olika vis.  

Tack till möjliggörare av, finansiärer för och kollegor vid Entreprenörskaps-
profilen, Växjö universitet, så den tog form i början och fart i mitten av 2000-
talet. Det var en kreativ miljö som förändrade, men sedermera förändrades.  

Tack till opponenter vid olika seminarier, särskilt Lars Aronsson, Anders W. 
Johansson och Mikael Lindfelt, för konstruktiva läsningar av mina olika och 
emellanåt väl experimentella textversioner.   

Tack till personalen vid Växjö universitetsbibliotek, särskilt Kristina Blom-
qvist, för ert kunnande om allt det där man ska veta (men…) och för en hjälp-
samhet som inte tränas eller utbildas fram.  

Tack till åtta medlemmar i Frölunda HC:s supporterklubb ”Goa Gubbar”, två 
amerikanska ishockeysupportrar, Börje Salming, James H. Gilmore och Marten 
Stenfors för er tid och för det ni lärt mig.  

Tack till Ekonomihögskolan, Växjö universitet, särskilt Bengt Johannisson, 
Anders Hytter, Sarah Philipson och Marja Soila-Wadman samt till EGADE Zona 
Centro, Tecnológico de Monterrey, Estado de México, särskilt Dra. María Fon-
seca Paredes och Dr. Roberto Rueda Ochoa, för avhandlingens finansiering. 

Tack till Elizabeth Delgado för all hjälp med organisering, scanning och in-
matning av tusentals medieklipp i NVivo 8. 

Tack till Mats Glemne och kollegor vid Avdelningen för Idrottsvetenskap, 
Växjö universitet, för arbetsplatsen jag fick låna och för givande samarbete under 
startåren för Programmet för Coaching och Sport Management.  

Tack till Walter Powell vid SCANCOR, Stanford University, för arbetsplatsen 
jag fick låna och för det kollegiala umgänge jag bjöds med i då jag följde med 
Marcela till vackra Palo Alto under hennes stipendiatperiod där.  

Tack till vännerna, Senada, Bodil, Peter, Baronessan, Greven, Maria, Martin, 
Rebecka, César, Monika, Jonas, Ileana och Freddy; ni är de som jag och frisörer 
och tandläkare och Malte och andra och världen och värden alltid gillar.  
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Tack till min familj, Kerstin, Sonny och Marie samt till min mexikanska fa-
milj, Marcela, Edmundo Sr., Edmundo Jr., Alfonso och Gabriel, för de kärlekens 
band som gör det möjligt att om vartannat åka iväg och komma åter.  

Det finns de som säger att kunskap är lätt att bära men de har inte pendlat 
mellan Växjö och Cuautitlán Izcalli. Marcela, efter två avhandlingar, tre konti-
nenter, sex städer, elva flyttlass och en årslön i övervikts-, flyg-, flytt-, DHL- och 
migrationsavgifter, kan vi ta ett par tequilita och softa lite? Te quiero, mi amor. 

 
Mexico City, juli 2009 
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1. Introduktion 
I en antologi om dåvarande front inom skandinavisk organisationsteori diskuterar 
Byrkjeflot (2003) de nordiska ländernas ansträngningar att förnya idéer om och 
begripliggöranden av demokrati och demokratiskt ledarskap i övergången till 
mer informations- och kommunikationsorienterade samhällen. Han menar att 
skandinaviskt ledarskap från 1980-talet kan ses som del av ”a movement toward 
the development of a more charismatic and communicative model of leadership” 
(Byrkjeflot, 2003: 32-33) och att sådant kommunikativt ledarskap “is a response 
to the change in the conceptualization of democracy” (Byrkjeflot, 2003: 33). I 
sådana sammanflätade processer kan inte mål med eller medel för politik och 
demokrati tas för givna, vilket föranlett de nordiska länderna att fokusera på en 
mer pluralistisk och dialogisk demokrati där ”focus has shifted to the organiza-
tion of communication processes and the necessity of including several viewpo-
ints in decision processes and public debates” (Byrkjeflot, 2003: 34). Samma år 
framförde sexton i Sverige verksamma humanister idén om en kommunikativ 
demokrati utifrån en huvudtes om att kommunikationssamhällets kärna kan be-
skrivas av begreppen Teknologi, Demokrati och Akademi (Kylhammar & Bat-
tail, 2003: 12).  

Utgångspunkt för min studie är att kärnan i kommunikationssamhället svårli-
gen kan tänkas utan ett fjärde begrepp, entreprenören, vilket injicerar agens i den 
strukturellt orienterade begreppstrion ovan (Teknologi, Demokrati, Akademi). 
Det är inte vilken agens som helst utan entreprenören som upphöjd mytologisk 
varelse, någon som ”stands as a powerful creature capable of summoning the 
energies of the market society through sheer will power, creating the magic of 
entrepreneurship” (Rehn & Taalas, 2004: 147). Att entreprenörskap och entre-
prenörer så kommit att famnas och huldas i vardagens språkbruk inom skiftande 
samhällssektorer återspeglas i de senaste decenniernas kvantitativa expansion av 
forskningsfältet entreprenörskap. Röster om begränsningar i fältets kvalitativa 
växt har dock tilltagit, intensifierat under 2000-talet (ett 40-tal exempel ges i 
Hjorth et al., 2008: 81), och ett sätt att skapa en mer sammanhållen arena för 
dessa röster är artikuleringen av en europeisk skolbildning inom entreprenörs-
kapsforskningen (Hjorth et al., 2008: 81). En prioritet för dessa röster/denna 
skolbildning är teoretisk vidgning och fördjupning av forskningsfältet entrepre-
nörskap. Skärningspunkten entreprenörskap/kommunikation har dock inte varit 
något nämnvärt i fokus inom ramen för dessa ansträngningar. Kommunikativa 
handlingar som entreprenöriella, entreprenörskap som del av kommunikations-
samhällets kärna och/eller entreprenörers sätt att kommunicera sin gryende vi-
sion i den entreprenöriella processens gestaltande fas är några exempel på hur 
sådan skärningspunkt kan beforskas. Då något sparsamt beforskat beforskas är 
som jag ser det empirisk orientering (kapitel 2-5) att föredra även om den skol-
bildning jag här söker dialog med har teoretisk vidgning och fördjupning på 
agendan; observerbara fenomen snarare än abstrakt teoretiserande torde vara 
bättre grund för framtida teoriutveckling.  
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Det empiriska underlaget är genererat ur fält som benämns ’upplevelseindu-
stri’ och ’underhållningsidrott’. Sådant val av empiri utgår från de debatter som 
sköt fart under 1990-talet om att det samhällsformande samtalet alltmer under-
kastas en populärkulturell dramaturgi (Luthersson, 2003), att bl a mediekoncen-
trering och mediekommersialisering medfört ökat fokus på underhållning som 
den populärkulturella dramaturgins grundläggande komponent. Sådant val av 
empiri motiveras av den accentuering av underhållningskomponenten som ge-
nomslaget för idén om en upplevelseekonomi (Pine & Gilmore, 1999) och en 
svensk upplevelseindustri (Almquist et al., 1999) medfört; från en mer modest 
påverkanskraft (underhållningskomponentens inverkan på det samhällsformande 
samtalet) till en mer genomgripande förändringskraft (formande av samhällen 
inom vilka underhållande upplevelser framstår och framställs som allt mer cen-
trala1). I studien närläses en bransch som behärskar denna populärkulturella dra-
maturgi till fullo; med sin globala och folkliga genomslagskraft är underhåll-
ningsidrottens kommunikativa närvaro inom samhällen med tilltagande upple-
velseorientering svårslagen:  

 
Sporting metaphors saturate everyday language. ‘A whole new ball 
game’ (something different), ‘dropping the ball’ (giving up), ‘a 
level playing field (equal opportunities), ‘moving the goalposts’ 
(changing the rules), ‘batting on a sticky wicket’ (working through 
difficulties), ‘scoring an own goal’ and ‘taking your eyes off the 
ball’ (making a mistake), ‘back to first base’ (fail), ‘ballpark fig-
ure’ (estimate), ‘on track’ (following the path to success), ‘it’s not 
cricket’ (unfair practice), ‘a good sport’ (someone abiding by the 
rules), ‘a dead ball’ (a stalemate situation), ‘checkmate’ and 
‘game, set and match’ (victory), ‘wearing the yellow jersey’ (lead-
ing the pack), and similar sporting expressions pepper political, 
economic, educational and social discussions (Booth, 2004b: 104). 
 

Sådan kommunikativ närvaro uppnås då fenomenet är centralt i människors var-
dag. Lindfelt (2007) formulerar detta väl i inledningen på en FoU-rapport för 
Riksidrottsförbundet om förändrade perspektiv på elitidrott: ”Dagens elitidrott 
fascinerar och den mobiliserar. Den underhåller. Massorna, medierna, sponsorer-
na, politikerna gör nästan vad som helst för att skapa drömbilden – och själva ta 
del av den, uppmuntra den och återskapa den” (Lindfelt, 2007: 9).  

––––––––– 
1 Väl illustrerat i t ex Newsweeks 39-sidiga ”Special Report”, The Future of Entertainment. Coming 
Soon: A World Where All Content Is at Your Fingertip (Newsweek, September 26/October 3, 2005). 
Via ett tiotal delartiklar vävs ett resonemang fram kring hur producenter (främst film, musik och spel) 
och konsumenter (stationärt i hemmet eller mobilt var som helst) legeras till ett nätverk av prosumenter 
(via den teknologiska och mediala infrastruktur som utgör såväl materiell förutsättning för, som be-
greppsligt maskineri inom, sådan legering) samt vad sådan legering medför i form av löften (legering-
en som sådan; högre grad av konsumentagens, t ex Do-It-Yourself-News; nya former upplevelser, t ex 
Holographic Video) och hot (steget fullt ut in i det febriga, multimodala bildsamhället – ’The End of 
the Word’; fildelningsproblematiken som kulturdelare mellan gratisgenerationer och betalgenerationer; 
fragmentering och snuttifiering av kunskaps- och informationsflöden).  
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1.1 Problemet, forskningsfrågan och syftet 
Young man, you have problems! Med rosslande skratt och gäll stämma avkunna-
de den nästan tandlösa farmodern bakom kassaapparaten sin kärleksfulla dom. 
Det gick faktiskt inte att sluta. Två var mer än nog men det blev likväl en tredje 
doppio caffè espresso. Kaffebaren i Varese behöver ingen upplevelseekonomisk 
teori för att marknadsföra sitt sagolika kaffe eller för att iscensätta familjeälds-
tens spontana reaktion över notan på min glupande espressokonsumtion. Det 
blev likväl en totalupplevelse att minnas med värme och plocka sociala poäng 
på. Upplevelseekonomins uttolkare behöver däremot familjerörelsen i Varese 
och andra lik den för att artikulera och exemplifiera sina idéer och därmed in-
struera mindre genuina verksamheter i konsten att få folk att tycka om dem och 
deras erbjudanden samt ta bättre betalt för upplevelsen av helheten.  

 

 
Bild 1: Reklamskylt från Flughafen Frankfurt am Main, Frankfurt, Tyskland. 

Foto: Hans Lundberg, 2007-11-10. 
 
Welcome to the Experience Economy. Med dessa rader inviterade strategikonsul-
terna B. Joseph Pine II och James H. Gilmore oss till upplevelseekonomin via 
två texter i slutet av 1990-talet (Pine & Gilmore, 1998; 1999). På skickligt vis 
paketerade de om praktiska insikter och forskningsresultat från sent 1970-tal och 
framåt inom marknadsföring, framtidsforskning och trendspaning och populari-
serade på så vis tankar som visat sig bärkraftiga. ’Upplevelse’ blev på kort tid ett 
vanligt inslag i vår vardag, eller mer tekniskt uttryckt, en ledande differentie-
ringsfaktor i postindustrialismens livsmönster med dess sammanflätade produk-
tions- och konsumtionsprocesser. Dess främsta markörer för tid och rum – fre-
kvent mobilitet och upplevd individualitet – förmedlas kongenialiskt av Lavazza 
i Flughafen Frankfurt am Mains oändliga resenärskulvertar; [Glöm inte att] 
Espress Yourself. Var du än kommer ifrån. Vart du än är på väg.  



15 
 

Kommen ifrån? Jag uppfattar formeringar som upplevelseekonomi och upple-
velseindustri som i grunden relaterade till tyngdpunktsförskjutningar inom (”det 
västerländska”) arbetslivets organisering samt de förändrade konsumtionsbehov 
sådana förskjutningar medför. Skissartat har arbetslivets organisering rört sig 
från negligering av mänsklig kreativitet till behov av denna. I industrisamhällen 
fokuseras explicit styrning och kontroll av människor och arbetsaktiviteter vilket 
främjar lönsamhet genom nedpressade lönenivåer och standardiserade processer. 
Människors kreativa förmågor är i stort ointressanta och därför hänvisade till den 
privata sfären. I postindustriella samhällen (Bell, 1999/1976) bemyndigas till 
viss del den arbetande människan då det är lönsamt att göra människors kreativa 
förmågor till en central resurs i processer som skapar ekonomiskt värde. Sådana 
processer (’new wave management’) konceptualiseras och studeras i relation till 
entreprenörskap bland annat som ”ett samlingsnamn för alla de managementme-
toder och managementtekniker som syftar till att etablera entreprenöriella själv-
organiserade och självmotiverade medarbetare” (Styhre, 2002: 138) samt som 
den företagsamme arbetstagaren (’the enterprising employee’) som gjort sig 
gångbar genom tillägnelse av, vilja till anpassning inför och produktivt bruk av 
den stil för självstyrning (’managerialism as a governmentality’) som genererats 
av en företagsamhetens diskurs2  (’enterprising discourse’) (Hjorth, 2001: 16-17; 
även 2003). Denne kreative/företagsamme arbetstagare har därmed ”kommit att 
få” förändrade konsumtionsbehov; efter att ha ”gett allt” av sin kreativa kapacitet 
inom arbetslivets ramar har denne omfattande och varierade behov av konsum-
tion av återhämtning, kompensation, bekräftelse, belöning och bekvämlighet (es-
kapism och underhållning) samt konsumtion av förbättring, förändring, förkov-
ring och förverkligande (lärande och estetik), d v s konsumtion inom ramen för 
upplevelseekonomins fyra dimensioner (escapist, entertainment, educational och 
esthetic, Pine & Gilmore, 1999: 30). Artikulerandet av en upplevelseekonomi 
och en upplevelseindustri svarar således upp mot att det ses som makroekono-
miskt nödvändigt att konsumtionsnivåer behålls/ökar också i postindustriella 
samhällen som har grundläggande och materiella behov tillgodosedda i starkt 
överflöd. Vid en viss nivå av överflöd (då marginalnyttan med ytterligare varian-
ter av något det redan finns ett överflöd är minimal) ter sig mer av det redan exi-
sterande mindre aktuellt varför det förelåg ett behov av artikulering av nya for-
mer av erbjudanden (upplevelser, transformationer) snarare än nya varianter av 
existerande erbjudanden (råvaror, varor, tjänster).  
––––––––– 
2 Med ’diskurs’ avser jag den poststrukturella/postmoderna synen på diskurs som fältspecifika system 
för meningsutbyten, fortgående samtal och bindning/bildning av kunskap/makt/sanning, d v s ”histo-
rically and culturally located systems of power/knowledge [that] construct subjects and their worlds. 
Foucauldians refer to these systems as “discourses,” emphasizing that they are not merely bodies of 
ideas, ideologies, or other symbolic formulations, but are also working attitudes, modes of address, 
terms of reference, and courses of action suffused into social practices […] that systematically form 
the objects [and subjects] of which they speak” (Gubrium & Holstein, 2000: 494). Sådan syn är det 
vidaste av de fyra samhällsvetenskapliga synsätt på/användning av diskursbegreppet som Howarth 
(2007/2000) redogör för. Omfånget på definitioner av diskurs varierar från att ses som ett yttrande av 
en person eller dialog mellan två personer till den poststrukturella/postmoderna synen på diskurs som 
de språkligt burna teknologier och praktiker som övergripande konstituerar, vidmakthåller, reglerar 
och utvecklar sociala strukturer och samhälleliga institutioner (Howarth, 2007/2000). 
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Dessa två sammanflätade faktorer, arbetslivets organisering och förändrade 
konsumtionsbehov, förstärks därtill av kognitiva och marknadskommunikativa 
faktorer. Organisationsforskaren Paul du Gay tänjer på konsumtionsbegreppet 
och menar att en effekt av ’new wave management’ är att ”arbetstagare tenderar 
att förhålla sig till sitt arbete på samma sätt som de förhåller till konsumtion” 
(Styhre, 2002: 139; mer utvecklat i t ex Sennet, 1998; Bauman, 2000). Den kog-
nitiva tänjning du Gay pekar på förstärks och används av de marknadskommuni-
kativa praktiker som (också innan de utsågs till del av den svenska upplevelsein-
dustrin) i den individualiserade livsstilens namn ihärdigt betonar att ett menings-
fullt och självförverkligande arbetsliv också ”kräver” en upplevelserik och berät-
telsespäckad fritid. Den konsumerande människan ska följa sina drifter och åtrå i 
jakt på ett självförverkligat jag och på så vis uppnå ett komplett liv i det högsta 
av vissa tankesmedjors tillstånd (’work-life balance’). För de som lärt in och le-
ver ut den diskursen blir det socialt oönskat att inte uppleva. Allt kan och ska 
förgyllas; wasabinötter efter måndagsyogan ersätter wasabröd efter måndagsjog-
gen. Allt kan och ska tematiseras; att bara vara på fredagskvällens hemmamys 
håller inte längre varför det finländska snabbköpet via sin kundtidning distribue-
rar en 44-sidig manual för mysiga hemmakvällar (Merete Mazzarella, Axess 
6/2007: 5). Från sådant tillväxt- och konsumtionsinriktat perspektiv3 framstår 
upplevelseindustrin som senaste popindustrin och upplevelseekonomin som en 
begreppslig diamant i kommunikativa praktiker som förstärker de hedonistiska 
konsumtionsmönster som fått fotfäste inom postindustriella samhällen. Sådan 
pop och glimmer är ovanligt i svensk konsumtionshistoria. Under 1900-talet var 
måttfull konsumtion utifrån nödvändiga behov en central aspekt av ett svenskt 
sparsamhetsideal som bland annat sökte begränsa hedonistisk konsumtion (Aléx, 
2003). Med dåvarande svenska regerings satsning på upplevelseindustrin utgör 
millennieskiftet en diskursiv ändpunkt för sådant ideal. Och därmed gryning för 
ett annat.  
På väg vart? Frågan är omöjlig att besvara varför just de svar som ändå ”dy-

ker upp” är intressanta att ställa frågor kring. Sådana svar är ofta tilltalande, en-
tydiga, sällan svarslösa, ofta ”svarsfasta”, t ex den bestämdhet med vilken upple-
velseindustrin sades vara ett svar på frågan om vad Sveriges framtid består av. 
Inte minst hastigheten i formeringen av den svenska upplevelseindustrin fascine-
rar. KK-stiftelsens första rapport (Almquist et al., 1999) ger intryck av den vita 
fläcken, det oskrivna kortet, det nysnövitt nya. Tio år senare fladdrar ’upplevel-
se’ till i strimmor av ljus i gryningsbussens annars kompakta novembermörker 
då de belysta namnskyltarna för småföretag och småorter tillfälligt bryter med 
skogens väldiga närvaro längs med vägen från tillfälliga hemmet i Jönköping till 
arbetet i Växjö. Några veckor senare utser Handels Utredningsinstitut en upple-
velse till årets julklapp 2008.  

Hur blev det så?  

––––––––– 
3 Förenklat, den diskurs som genereras av institutionella aktörer vars uppdrag helt eller delvis är att 
omsätta regeringens och riksdagens strategier för att främja tillväxt och konkurrenskraft, den konsult-
industri som verkar kring dessa institutionella aktörer samt normativt inriktade forskningsfält inom 
relations- och servicemarknadsföring, konsumentforskning och konsumentpsykologi. 
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När Madeleine Cæsar (dåvarande vd för KK-stiftelsen4) i augusti 2008 pre-
senterar stiftelsens roll och arbetssätt har hon 31 program inom vilka KK-
stiftelsen agerar att välja exempel från. Ett av tre program som då nämns är arbe-
tet med upplevelseindustrin:  

 
KK-stiftelsen bryter ny mark. Det har vi gjort ända sedan starten. 
Det ligger i vårt uppdrag att påverka de etablerade strukturerna, 
ligga steget före och verka mitt i skärningspunkten mellan närings-
liv, offentlig sektor, lärosäten och forskningsinstitut. […]  

KK-stiftelsen arbetar inte bara för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft. Vi vill stärka Sveriges förmåga att skapa värde. 
Det är något mycket större. Att skapa värde handlar om att ta del i 
den globala utvecklingen och ekonomin, att skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt hållbart samhälle samt för svenskt näringsliv, of-
fentlig sektor och lärosäten att stå starka och framgångsrika i de in-
ternationella nätverk som driver utvecklingen framåt. Lärosätena 
har en viktig roll för kunskaps- och kompetensutveckling. […]  

Problemet är inte att vi har för många lärosäten, utan att 
de är för lika. Med satsningen KK-miljöer vill vi att fler lärosäten 
under de kommande åren profilerar sig och utvecklar miljöer i 
världsklass. Vägen dit - det är vår bestämda uppfattning - går ge-
nom mer samhällskontakt och ett nära samarbete med näringslivet. 
Vi identifierade redan 1999 upplevelseindustrin som ett viktigt 
tillväxtområde. Där har vi etablerat mötesplatser och bidragit till 
att utveckla kompetens och samproduktion 
(www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=447, 2008-08-12). 

 
Då KK-stiftelsen agerade inom (ett skulle det visa sig inte så) givet mandat och 
tog sig för att formera den svenska upplevelseindustrin som del av Sveriges 
framtid kan det ses som en form av politiskt entreprenörskap då det snarare än 
finansiellt risktagande handlade om ett högriskprojekt i politiskt kapital räknat. 
Att som institution själv agera ”i den absoluta frontlinjen” (Sörlin, 2005) istället 
för att plädera för, stödja och främja, vilket är en vanligare form av politiskt ent-
reprenörskap (Hederer, 2007: 28), bryter det med de flesta invanda föreställning-
ar om vad svenska institutioner ska göra och inte göra. Sådan risk i politiskt ka-
pital räknat kan teoretiskt introduceras med Foucauldiansk terminologi och em-
piriskt illustreras genom DN-iansk kultursideironi: 

 
 

––––––––– 
4 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades 1994 som en av tiotalet 
stiftelser som tillkom ur upplösningen av löntagarfondmedlen. KK-stiftelsen fick ett startkapital på 
3,6 miljarder kronor, har förvaltat och förmerat det kapitalet väl och har satsat över sex miljarder 
kronor i drygt 2000 olika projekt (www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086, 2009-05-26). 
Satsningen på upplevelseindustrin har skett i flera omgångar och på olika vis men anges totalt ha 
uppgått till omkring 150 miljoner kronor (KK-stiftelsen, 2008: 2). 

http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=447
http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086
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Bild 2: Medial kritik av KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin. 

Källa: Nils Hansson, Dagens Nyheter, 2003-09-16. 
 
Hansson gick igång på det som i Foucaults mening uppfattas som en lära: ”En 
lära […] har en tendens att spridas; och det är genom att individerna, som kan 
vara hur många som helst, gör en och samma diskursmängd till allmän egendom 
som de kan definiera sin ömsesidiga tillhörighet. Utåt sett krävs endast att sam-
ma sanningar erkänns och att en mer eller mindre flexibel regel om anpassning 
till de godkända diskurserna accepteras” (Foucault, 1993/1970: 30). Sådan lätt-
köpt tillhörighet möjliggörs av dubbel underkastelse: ”En lära förbinder indivi-
derna med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed alla andra. Men å andra 
sidan använder den sig av en viss typ av yttranden för att förbinda individerna 
sinsemellan och därigenom särskilja dem från alla andra. Läran verkställer en 
dubbel underkastelse: de talande subjekten underställs diskursen och diskursen 
underställs, så förutsätts det åtminstone, gruppen av talande individer” (Foucault, 
1993/1970: 31).  
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Att läror har en tendens att spridas innebär inte att de sprids på likartat vis. 
Kanske det kan skissas som att förmoderna läror (t ex religion, skrå, bygemen-
skap) utgår från strikt exklusivitet (några få individer distribuerar läror via ett ab-
solut tolkningsföreträde), moderna läror (t ex vetenskap, utbildning, demokrati) 
från vidgad exklusivitet (något fler individer distribuerar läror via ett diskursivt 
reglerat tolkningsföreträde) medan samtidens läror tycks utgå från imploderad 
exklusivitet (avsaknad av tolkningsföreträden samt ökad grad av och forum för 
medborgerlig delaktighet och individuellt tyckande generar intryck av att ”alla 
får vara med” och sprida och formulera lärorna för dagen). Sådan ”tillgänglig-
het” och ”tillhörighet” skymmer att den formerande fasen rymmer individer som 
fungerar både som talande subjekt som är underställda diskursen och som en 
mindre grupp i gruppen av talande individer vilka mer aktivt än andra lokalt 
formerar den diskurs man såväl aktiverar som gradvis blir underställd. Att KK-
stiftelsen tog taktpinnen bland denna mindre grupp som mer aktivt än andra for-
merade en svensk version av ”föredömesdiskursen” (brittiska Department for 
Culture, Media and Sport och deras mångåriga arbete med ’creative industries’) 
utöste medial uppmärksamhet och kritik likt Hanssons ovan men också regelrätta 
tillrättavisanden: 

 
[D]en uppmärksammade satsningen på upplevelseindustrin är i be-
tydande omfattning baserad på stiftelsens egna analyser av var 
framtidens nya produkter och tjänster kan komma att utvecklas.  

[…] Enligt Granskningsgruppens uppfattning är det för-
enat med stora svårigheter att i ett uppifrån och ned-perspektiv 
peka ut framtida områden och behov. Därför ska stiftelsen så långt 
som möjligt utgå från ett nerifrån och upp-perspektiv vid valet av 
insatsområden. Därigenom begränsas stiftelsens roll till att skapa 
förutsättningar för förslagsställande genom att arrangera förfråg-
ningsomgångar och bjuda in till formella ansökningsförfaranden. 
Här kan […] stiftelsens roll som arrangör av mötesplatser vara vik-
tig. Efter det att en arena för förslagsställande arrangerats, blir KK-
stiftelsens uppgift att selektivt och med strikta kvalitetskriterier 
välja mellan olika förslag, inte att själv identifiera områden och 
driva vissa inriktningar (Granskningsgruppen – KK-stiftelsen: 
2004: 74-75). 

 
En annan granskning av KK-stiftelsens verksamhet utförd av Kungl. Veten-
skapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (2002) såg satsning-
en på upplevelseindustrin som i princip förkastlig vilket föranledde antydningar 
om stadgebrott (KVA Rapport 2002:1: 23). En jurist anlitades för att stämma av 
rättsläget. Denne konstaterade att KK-stiftelsen på stiftelserättslig grund har hög 
grad av autonomi och således inte har några skäl att beakta sådana antydningar 
(Olsson, 2002). KK-stiftelsen stod på sig och resten är som man säger historia.  

Men vilken? 



20 
 

Den KK-stiftelsedirigerade formeringen av den svenska upplevelseindustrin 
gjorde att denna på ett decennium gick ”från ingenting” till att uppfattas som en 
naturlig del av Sveriges framtid.5 Med fast diskursiv hand om formeringsproces-
sen följer dock ett pris; några exkluderas, gränser dras, territorium formuleras. 
De inkluderade genererar sina begrepp och vokabulärer, sin logik och sina sätt 
att göra saker på. De skapar sin ordnade plats i samhällskroppen. De struktureras, 
kvantifieras och legitimeras för att därigenom kunna uppskattas på två vis; ”un-
gefär så här omfattande är vi i statistikens effektiva terminologi” samt ”ungefär 
så här omtyckta är vi i människors affektiva terminologi”. 

De exkluderade då? KK-stiftelsen anger (Almquist et al., 1999) tre branscher 
som inte kom att ingå i deras giv. Utelämnandet av idrott, spel/gambling och 
pornografi, tre upplevelseintensiva och lukrativa men kontroversiella branscher, 
gav från start intryck av att formerandet av den svenska upplevelseindustrin är en 
realpolitiskt betingad konstruktion med sikte på ordnade och städade former av 
upplevelser.6 Med det följer en aura av prudentlighet. Institutionaliserad kreativi-
tet, sinnlighet, kittling, pock, njutning; dirigerad lagomhet, visst. Vardaglig pas-
sion, drift, köttslighet, åtrå, hängivenhet, inlevelse; bångstyrig praktik, nja. Sådan 
praktik vill och handlar dock ofta annorlunda, inte minst vad gäller taktiskt bruk 
av de resurser och tillgångar de med begreppslig och materiell makt tror sig styra 
och ställa med (de Certeau, 1988/1984). T ex var Hammarby Hockeys elitserie-
satsning7 anno sent 1990-tal upplevelseindustriellt orienterad innan KK-stiftelsen 
ens påbörjat sitt formeringsarbete:  

 

––––––––– 
5 Följande branscher (delområden) definierades av KK-stiftelsen som de som ingår i upplevelseindu-
strin: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, me-
dia, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Diskussio-
ner om vilka branscher som ska ingå och inte har från början varit intensiv – och verkar inte avta 
(www.upplevelseindustrin.se/koll?branschkoll, 2009-05-24). 
6 Lägger man därtill en allvarlig och sedesam akademisk företagsekonomi, ordnas och städas det re-
dan ordnade och städade ytterligare: ”Även om det är allmänt godtagen sanning att »upplevelseindu-
strin/-ekonomin« (vad det nu sedan kan betyda) utgör ett av de viktigare utvecklingsspåren för den 
postindustriella ekonomin, har rätt få studier utförts på området. Speciellt intressant är att man ofta 
ignorerat de viktigaste och mest vinstbringande sektorerna, möjligen av moraliska skäl. Företagseko-
nomisk forskning utförs nämligen nästan uteslutande i branscher som antingen är »seriösa« eller 
»fina«. Som ett exempel på det tidigare kan man se på den uppsjö av forskning som gjorts inom 
skogsindustrin, där marginalerna visserligen är försvinnande små, men allvaret stort. Som ett exem-
pel på det senare kan man betrakta den forskning som gjorts på allehanda organisationsförändringar 
(emedan »förändring« inom företagsekonomin är fint i sig) och allt det arbete som lagts ner på att 
mer eller mindre insmickrande följa vad företagsledningen har för sig. I båda fallen kan man konsta-
tera att intresset för dylika fenomen åtminstone i viss mån är rent ideologisk. Företagsekonomin 
kämpar hårt för att vara både salongsfähig och nyttig, och i sin strävan att vara detta har man sett till 
att hålla sig till saker man vet inte verkar stötande för någon. Denna moraliska hämsko har bland an-
nat orsakat att man inte studerat narkotikahandel (förutom den del som sker i de stora (och fina) lä-
kemedelsföretagens regi) eller pornografi, oberoende av hur ekonomiskt lukrativa och/eller analytiskt 
intressanta dessa fält skulle vara. Samma sak verkar nu ske med upplevelseekonomin. De allvarliga 
företagsekonomerna verkar inte finna denna värd att studera, åtminstone inte så länge som det finns 
en entreprenör i textilbranschen kvar att analysera” (Dymek & Rehn, 2003: 4). 
7 I appendix 1 ges en översikt av den spelform som här refereras till, den s k svenska elitserien i is-
hockey, inom vilken man tävlar om de svenska mästerskapen i ishockey, det s k SM-guldet. 

http://www.upplevelseindustrin.se/koll?branschkoll
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Nye sportchefen Hardy Nilsson får 15 miljoner att köpa nya spela-
re för. […] 

Ronnie Glysing säger att det inte går att bedriva ishockey-
verksamhet i division I med 300 åskådare utan att man måste bli 
bättre både sportsligt och i organisationen och bedriva verksamhe-
ten kommersiellt.  

– Hockey är idag en upplevelseindustri som växer. Men då 
måste du erbjuda en upplevelse i rinken. Och har man ett starkt va-
rumärke som Hammarby har med genuin, fantastisk publik som 
kommer när man når framgångar, titta bara på fotbollen, så skall vi 
göra det.  

Målet är Elitserien 2001. 
– Vi skall erbjuda Sveriges attraktivaste hockeyklubb, för 

både publik och investerare (Sonny Rydell, Tidningarnas Tele-
grambyrå, 1998-10-01). 

 
När mångårige, omstridde och skicklige ordföranden för Svenska Ishockeyför-
bundet, Rickard Fagerlund, skulle till att pensioneras gör han ett uttalande där 
han inte svävar på orden om svensk ishockeys upplevelseindustriella framtid: 

  
Ishockeyn har förändrats mycket under de drygt 18 år som Fager-
lund haft makten i hockey-Sverige. Från folkrörelsestödd amatör-
idrott till i princip helprofessionell underhållningsindustri.  

Under tisdagens upptaktsträff gick hockeybasen så långt att 
han jämförde elitserien med Las Vegas.  

– Ishockeyn är en del av upplevelseindustrin. Det är viktigt 
att vi hela tiden förbättrat vår produkt, så vi kan ta bättre betalt. Vi 
måste hålla lågan vi liv, annars riskerar ishockeyn att dö sotdöden 
(Lars Markusson, Tidningarnas Telegrambyrå, 2001-09-11). 

 
Mindre färgstarka personer styr numera på förbundsnivå varför Fagerlunds fallna 
mantel som svensk ishockeys främsta visionär/stridbaraste polemiker har axlats 
av Håkan Loob, vd/klubbdirektör i Färjestads BK, Karlstad. Han har visionära 
planer kring europeisk ishockey som utmanare av amerikanska National Hockey 
Leagues (NHL) ambitioner att kontrollera utvecklingen och utbredningen av is-
hockey till en fullskalig global upplevelseindustri8:  
––––––––– 
8 I maj 2009 sa fem elitserieklubbar upp avtalet med Svenska Hockeyligan AB (d v s öppnade för ut-
träde ur den svenska elitserien i ishockey) för att utreda förutsättningarna för att skapa en europeisk 
liga bestående av tre autonoma men samverkande s k conferences; en nordic conference med skandi-
naviska lag, en eastern conference med mestadels ryska lag och en central conference med mellaneu-
ropeiska lag (www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2925505.svd, 2009-05-20). Håkan Loob är tjänst-
ledig från arbetet i Färjestad för att på heltid leda denna utredning vilken ska vara klar hösten 2009 
(www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2913243.svd, 2009-05-18). På ett möte 9 juni 2009 träffades 
en kortsiktig överenskommelse då samtliga tolv klubbar som gemensamt äger Svenska Hockeyligan 
AB förband sig att delta i elitserien säsongen 2010-2011 samtidigt som man bildade ett nytt utveck-
lingsbolag, ånyo med Håkan Loob i spetsen, för att parallellt fortsätta utreda svensk elitishockeys 
framtid (www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_3042285.svd, 2009-06-10). 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2925505.svd
http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2913243.svd
http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_3042285.svd
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Ännu har inte en match spelats i den ryska ligan KHL. Ligan – 
som på sikt tänker utmana NHL – har dock redan försett sig med 
ett gäng stjärnor. Jaromir Jagr i Avangard Omsk blir affischnam-
net. Även den senaste kuppen, då ryska mästarna Salavat Ufa i för-
ra veckan roffade åt sig Nashvilles kontraktsbundne Alexander 
Radulov, har gett eko i hockeyvärlden. […] 

Håkan Loob har redan varit på flera besök i Ryssland och 
följer utvecklingen dag för dag. Han säger: 

– Det finns två vägar att gå. Antingen tar man reda på vad 
som händer därborta och vill vara med och tjäna de stora pengarna. 
Eller står man bredvid och tittar på, utan att göra någonting. Vi 
tänker vara med och göra elitserien till något större än vad den är i 
dag. Det är dags att gå över nationsgränserna och kanske skapa en 
nordisk grupp i den nya kontinentala ligan.  

– Det känns som att du dömer ut elitserien i sin nuvaran-
de form.  

– Ja. Elitserien kommer inte att öka. Om ingenting händer 
kommer snart alla bra spelare att vara borta och matcherna kom-
mer att ses av 1 500 personer. Då kan även Troja spela i elitserien 
(Daniel Enestubbe, www.smp.se/sport/farjestad-pa-vag-fimpa-
elitserien(741807).gm, 2008-07-14). 

 
På ett år när (1998, 2001, 2008) är dessa tre yttranden (Hammarby, Fagerlund, 
Loob) samtidiga med KK-stiftelsens formeringsprocess.  Som röster från en från 
den svenska upplevelseindustrin exkluderad praktik – underhållningsidrott9 – är 
de var för sig tre små yttranden men blir sammanförda en liten berättelse…  

 
… at the wrong moment, in the wrong place [that] could change 
everything.[…] These stories, the unofficial, the silenced, the pop-
ular, ’mere’ folly, interests the genealogist who analyses the rela-
tions to the official, proper, serious discourses and shows how they 
have become possible as well as how things could become totally 
different. As entrepreneurship researchers we recognize something 
familiar in this approach, which describes also entrepreneurial 
movements – from ‘what is’ to ‘what could become’ (Hjorth, 
2004: 220).  

 
Aktivering av de inofficiella, tystade, folkliga och ”helt galna” mindre berättelser 
som Hjorth framhåller, i mitt fall från underhållningsidrottens värld, är inte 
självklart i en avhandling i entreprenörskap. Ett skäl är att det idrottsliga fältet är 
––––––––– 
9 Med ’underhållningsidrott’ avses masskommunikativt burna idrottskulturer där ekonomiska aspek-
ter är väl så styrande eller mer styrande än andra aspekter. Sådan användning av begreppet är tenta-
tivt, är föremål för mer finkalibrerad analys/användning i kapitel 3 samt är grundat i Lindfelts di-
stinktion mellan traditionell elitidrott och underhållningsidrott: ”[i] de många fall som direkt åter-
speglar och uttrycker klyftan mellan traditionell elitidrott och underhållningsidrott är det ofta de eko-
nomiska aspekterna som bestämmer idrottskulturens utveckling” (Lindfelt, 1999: 159).  

http://www.smp.se/sport/farjestad-pa-vag-fimpa-
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hårt diskursivt reglerat i Sverige. Svensk idrott med Riksidrottsförbundet (RF) i 
spetsen har konserverat den syn på underhållningsidrottens grundläggande tema-
tik – idrott/ekonomi – man slöt sig kring i debatter under 1970- och 80-talen,10 
en syn som först nu på 2000-talet utmanas av främst fotbolls- och ishockeyför-
bunden. Med tematiken idrott/ekonomi relativt långt ned på svensk idrotts agen-
da har svensk företagsekonomi haft få skäl att engagera sig något nämnvärt. Ett 
andra skäl är den sammanflätade effekten av generellt låg status på idrott som 
forskningsobjekt samt den minimala prioritet Centrum för idrottsforskning (CIF) 
ger idrottsliga forskningsprojekt med företagsekonomisk inriktning. CIF är ett 
idrottens vetenskapsråd i miniatyr med årligt utrymme för anslagsbeviljande på 
16-17 miljoner (exklusive engångssatsningar likt t ex Handslaget). Samhällsve-
tenskap är i minoritet, natur- och humanvetenskap dominerar. När CIF definierar 
sitt ”breda synsätt” sägs inget om tematiken idrott/ekonomi 
(www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2901, 2009-05-24). Givet un-
derhållningsidrottens utbredning och intensifiering är en sådan definition av det 
egna ansvarsområdet att beteckna som anmärkningsvärt snäv.11 Ett tredje skäl är 
att det är svårtämjd data; underhållningsidrott berör emotionellt och identitets-
mässigt stora mängder människor världen över (Lindfelt, 2006) vilket gör den till 
ett kärt samtalsämne på arbetsplatser, i tunnelbanevagnar, i småpratet inför for-
mella affärsförhandlingar och i många andra miljöer runt vår jord. Men därför 
inte förstått särskilt väl; ”among the most discussed and least understood pheno-
mena of our time” som Guttmann (1978) träffande uttrycker det. Det har på se-
minarier och i avhandlandets vardagssamtal med idrottsälskare och idrottshatare 
(nästan alla tycker något om idrott) varit en utmaning att lyfta på locket och söka 
sig bortom underhållningsidrottens många åsikter, myckna tyckande och massiva 
känslogenerering (inte minst egna tyckanden, åsikter och känslor om och inför 
idrott och underhållningsidrott).  

––––––––– 
10 I termer av ’välfärdstriangeln’ (marknad, stat, civilsamhälle) är svensk idrott inte distinkt hemmahö-
rig inom något av triangelns ben utan snarare belägen i skärningspunkter där emellan; idrotten faller 
mellan stolarna alternativt ligger på mångas (och därmed egentligen ingens) bord. I sådant vakuum har 
Riksidrottsförbundets mandat att under 1900-talet verka i myndighets ställe (Sandahl & Sjöblom, 
2004) genererat ett reellt och begreppsligt monopol med starkt polariserande drag. De utredningar och 
den debatt som fördes om idrott och kommersialisering under 1970-och 1980-talen (Sjöblom, 2006: 
346-347) förefaller ha satt punkt för all allvarligt menad debatt om tematiken idrott/ekonomi i Sverige 
oavsett hur den empiriska utvecklingen ser ut. Det har lett till en situation i vilken det är relevant att 
resa frågan huruvida ”den svenska idrottens utveckling kluvit idrottsrörelsen i en kommersiell del och 
en ideell del, och att idrottsrörelsen som en följd av detta [har] förlorat sin inneboende ideologi till 
förmån för en allmän idrottspropagandistisk inställning” (Sandahl & Sjöblom, 2004: 54).  
11 Bland de projekt CIF beviljat stöd för 2005-2008 har ett avhandlings- och/eller postdok-projekt samt 
sex kortare forskningsprojekt någon form av koppling till tematiken idrott/ekonomi. Bill Sunds projekt 
Svensk idrottsmodell i upplösning: från folkrörelselogik till marknadsanpassning, (100 000 kr, 2005; 
140 000 kr, 2006) är det enda som fokuserar på otidsenligheten i svensk idrotts relation till tematiken 
idrott/ekonomi. Av samtliga titlar på forskningsartiklar publicerade i CIF:s tidsskrift Svensk Idrotts-
forskning mellan 1992-2007 berör försumbara tiotalet artiklar explicit tematiken idrott/ekonomi 
(www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2995, 2005-07-31 och 2008-07-11) Bilden är den-
samma då ”praktikertidningen” undersöks på motsvarande vis: Av samtliga artiklar publicerade i tid-
ningen Svensk Idrott mellan 1995-2007 finns endast tolv artiklar indexerade under kategorin ’kommer-
sialisering’. Den senaste är publicerad i nummer 11, 2002 (www.svenskidrott.se, 2007-07-22).  

http://www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2901
http://www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2995
http://www.svenskidrott.se
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De två amerikanska nationalekonomerna Shulman och Bowen beskriver det 
träffande i förordet till en viktig text i vilken de diskuterar hur underhållningsid-
rott stöpt om det amerikanska högre utbildningssystemet i grunden:12  

 
In writing this book, we recognized the challenges inherent in 
bringing a cold analytical eye to the passionate realm of sports. 
Myths only very reluctantly yield ground in the face of multiple 
regression analysis (Shulman & Bowen, 2002/2001: xv). 
 

Av dessa och andra skäl kom det problem jag är intresserad av – den upplevelse-
industriellt organiserade underhållningsidrottens kapacitet till transformation av 
samhällen, individer, värden och värderingar genom intensiv materiell och 
kommunikativ närvaro – att genomgå en akademisk process som kretsade kring 
att söka designa och legitimera en studie om en problemställning som tangerade 
många discipliner och kunskapsfält men som i princip var orörd mark inom mo-
derdisciplinen (företagsekonomi/entreprenörskap). Därtill fick relationen under-
hållningsidrott och upplevelseekonomi, som nämnts ovan, en pikant start i och 
med att KK-stiftelsen exkluderade idrott från den upplevelseindustriella sats-
ningen. Det utgjorde den tändande gnistan för studien då jag efter många år med 
och inom idrott såg annorlunda på det hela.13 Efter hand har invändningar mot 
––––––––– 
12 Med The Game of Life. College Sports and Educational Values (2002/2001) tände de en rejäl låga 
kring en fråga som länge pyrt inom USA:s högre utbildningssystem: I tidig organisatorisk vagga an-
ammades antikens ideal (en sund själ i en sund kropp) inom amerikansk universitetskultur. Denna ti-
digt omhuldade men initialt ändå kompletterande verksamhet har dock växt sig så omfångsrik och för 
universiteten så finansiellt avgörande att den i tilltagande grad utkonkurrerar kärnverksamheten och 
därmed klyver itu det som på goda grunder anses vara världens f n ledande högre utbildningssystem: 
”A major unifying theme of this study is that an ever larger divide has opened up between two worlds. 
One is an ever more intense athletics enterprise – with an emphasis on specialized athletic talent, more 
commercialization, and a set of norms and values that can be seen as constituting a culture of sports. 
The other is the core teaching-research function of selective colleges universities, with its own increas-
ing specialization, a charge to promote educational values such as learning for its own sake, and a 
strong sense of obligation to provide educational opportunity to those who will make the most of it – 
all in a time when the good of the society increasingly is dependent on the effective development and 
deployment of intellectual capital. This widening athletic-academic divide – its pervasiveness and sub-
tlety – is the core of this book’s message” (Shulman & Bowen, 2002/2001: 269). 
13 Som involverad på många sätt under tjugo år i en gräsrotsidrott (innebandy) som snabbt blev en av 
Sveriges största idrotter fick jag från unga år uppleva glädje och vånda med gasellartad tillväxt och 
all den växtvärk som kommer med det. Då hade jag givetvis inga snärtiga entreprenörskapsbegrepp 
till hands för att begripa vad som skedde. Till/växt/värken var dock hudnära och verklig, inte minst 
vid åren kring millennieskiftet då jag var en av de första tränarna/coacherna i Sverige att verka som 
anställd i en idrott med bingolottobudgetar. Jag fick de åren erfara diskursers praktiska användbarhet 
utan att veta vad diskurs var för något. Reifierade föreställningar om idealitet som benhård norm i 
svensk idrott användes flitigt i kontraktsförhandlingar oavsett hur mycket tid, engagemang och kun-
skap det frågades efter. Jag framställdes som ekonomiskt motiverad då halvtidslön för 50-
timmarsveckor och grundläggande respekt för kontrakt begärdes. Jag engagerade mig ”fackligt” som 
ordförande i nu nedlagda Tränarföreningen Svensk Innebandy (TSI). De åren skapade slitningar pri-
vat och socialt varför jag lämnade innebandyn i början av 2000-talet. Då minnets undervärderade 
glömskefunktion rensat ut det mesta av det trista kvarstår persongalleri, anekdoter och många sköna 
segrar som glädjens restprodukter. Tematiken idrott/ekonomi med dess fastlåsningar bet sig dock 
kvar och fick inte förlänas törnrosasömn; det blev en avhandling om (delvis) det.  
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KK-stiftelsens sätt att resonera kring idrott också artikulerats på annat håll (Gus-
tafsson, 2004; Kolmodin et al., 2007: 13). Jag ser sammanfattningsvis det artiku-
lerade problemet som företagsekonomiskt relevant av två skäl: Ett första skäl be-
rör svensk elitserieishockey som empiriskt objekt för att studera kommunikativt 
entreprenörskap: En verksamhet (svensk elitserieishockey) som gör praktik av 
det begrepp (underhållningsidrott) som därigenom gör svensk elitserieishockey 
till det (upplevelseindustriell affärsverksamhet) den officiellt inte får vara (enligt 
RF:s idrottspropagandistiska inställning) men själv ändå säger sig utgöra sedan 
tid innan denna (upplevelseindustrin) diskursivt ens blivit till (Almquist et al., 
1999) är en praktik som rör sig bortom det invanda. Sådan gränsgående gestalt-
ning av den egna praktiken visar på en praktik som agerar i fronten i de bryt-
ningstider svensk idrott befinner sig i varför jag ser det som ett relevant upple-
velseindustriellt analysobjekt för att studera kommunikativt entreprenörskap. Ett 
andra skäl berör underhållningsidrott som empiriskt objekt för företagsekono-
miska studier: Att svensk företagsekonomi i stort är osynlig vad gäller studier av 
underhållningsidrott är i internationell belysning en anomali snarare än en norm. 
Bortom Sverige är underhållningsidrott väl etablerat som global upplevelseindu-
stri. I USA omsatte t ex idrottsindustrin runt millennieskiftet omkring 195 mil-
jarder dollar fördelat enligt följande: 
 
Tabell 1: Omsättning i USA:s idrottsindustri nedbrutet på 15 poster (md US$) (1999). 

Advertising 27.43 14.1%  
Spectator Spending 26.17 13.4%  
Sporting Goods 25.62 13.2%  
Operating Expenses 22.98 11.8% (payments by sporting organizations ex-

cluding travel costs) 
Gambling  18.90 9.7%  
Travel 16.06   8.3%  
Professional Services 15.25   7.8% (facility & event management, finan-

cial/legal/insurance service) 
Medical Spending 12.60   6.5%  
Licensed Goods  10.50   5.4%  
Media Broadcast Rights   6.99   3.6%  
Sponsorships   6.40 3.3%  
Facility Construction   2.48  1.3%  
Multimedia   2.12 1.1% (magazines, games, video/dvd, books) 
Endorsements    0.90   0.5%  
Internet    0.24 0.1% (ad spending, subscriber fees) 

Källa: Shank, 2005/1999: 6-7. 
 
Motsvarande aggregerade siffror (2000) för Storbritannien är drygt 15 miljarder 
pund (Beech & Chadwick, 2004: 9) vilket år 2000 motsvarade omkring 2,5 pro-
cent av Storbritanniens totala konsumtion (www.statistics.gov.uk, 2008-09-12). 
En närmre titt på några enskilda poster visar t ex att värdet på världens sponsor-
rättigheter år 2000 var drygt 26 miljarder euro (Lagae, 2005/2003: 37). Störst 
tillväxt spås för den globala on-line marknaden för vadslagning och spel vilken 
Merrill Lynch uppskattar till 220 miljarder pund (2015) (Beech & Chadwick, 
2004: 8). För att ytterligare spetsa till ”industrifrågan” kan hälsoindustrin runt de 
över 300 miljoner människor som enligt World Health Organization (WHO) be-
rörs av hälsoskadlig övervikt och välfärdsrelaterade sjukdomar också beaktas: 

http://www.statistics.gov.uk


26 
 

At the other end of the malnutrition scale, obesity is one of today’s 
most blatantly visible – yet most neglected – public health prob-
lems. Paradoxically coexisting with undernutrition, an escalating 
global epidemic of overweight and obesity – “globesity” – is tak-
ing over many parts of the world. [...]  

In 1995, there were an estimated 200 million obese adults 
worldwide and another 18 million under-five children classified as 
overweight. As of 2000, the number of obese adults has increased 
to over 300 million. Contrary to conventional wisdom, the obesity 
epidemic is not restricted to industrialized societies; in developing 
countries, it is estimated that over 115 million people suffer from 
obesity-related problems (www.who.int/nutrition/topics/obesity, 
2009-01-22). 

 
Jag menar att skiljelinjen mellan underhållningsidrott som upplevelseindustri och 
gräsrotsidrott som hälsoindustri14 växt sig så stor att man kan tala om två funda-
mentalt olika slag av idrott med väsensskilda mål, medel, syfte och mening där 
fysisk aktivitet är minsta men också enda gemensamma nämnare. Sverige håller 
dock envist fast vid idén om ”den stora idrottsfamiljen” där bredd och elit samsas 
i RF:s hägn. Internationellt har underhållningsidrotten ”valt en annan familj”:  

 
In addition to the rapid growth of the sport industry, the nature of 
sport business has changed as well. Sport is now a major compo-
nent of the entertainment industry, competing for the discretionary 
income of fans worldwide […]. It is intertwined with virtually 
every aspect of the economy – from the media and apparel to food 
and advertising… Sports is everywhere, accompanied by the sound 
of cash register ringing constantly (Gillentine & Crow, 2005: 2). 

 
Svensk idrott i en stark brytningstid, här exemplifierat av att svensk elitserieis-
hockey kan utgöra en upplevelseindustriellt organiserad underhållningsidrott och 
samtidigt vara en del av ”den stora idrottsfamilj” som den svenska ”ideellt orga-
niserade folkrörelsen” säger sig utgöra, rymmer sammanfattningsvis den spänn-
vidd som behövs för att frilägga ”olika och eventuellt motstridiga diskurser som 
opererar i samma terräng” (Winther Jørgensen & Philips, 2000/1999: 64).  
––––––––– 
14 Yoga: ”Madonna yogar, Julia Roberts och Oprah Winfrey, kvinnor överallt. Och när stressade väs-
terlänningar hämtar själslig styrka i österlandets filosofier har yogan växt till en folkrörelse – och bli-
vit mångmiljardindustri i dollar” (www.e24.se/kvinna/balans/artikel_1006745.e24, 2009-01-23). 
Jogging: ”Förr var löpning en billig sport, nu är det Big Business. En vanlig motionär lägger ut tu-
sentals kronor per år. Skofabrikanter, klubbar, researrangörer med flera håvar in miljardbelopp på det 
växande löparintresset” (www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2911963.svd, 2009-05-18). Well-
ness: ”I Tyskland omsätter detta marknadssegment cirka 65 miljarder euro, en summa som ser ut att 
öka med 5-6 procent per år. I USA omsätter wellnessindustrin omkring 200 miljarder dollar” 
(www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_136742.svd, 2004-03-12). Fitness: ”Våldsam expan-
sion bland gymkedjor” (www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/valdsam-expansion-bland-
gymkedjor(844870).gm, 2008-09-11). 

http://www.who.int/nutrition/topics/obesity
http://www.e24.se/kvinna/balans/artikel_1006745.e24
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2911963.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_136742.svd
http://www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/valdsam-expansion-bland-
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Utifrån denna problemdiskussion kan studiens syfte och forskningsfråga for-
muleras: Studiens syfte är att empiriskt beskriva och teoretiskt introducera kom-
munikativt entreprenörskap. Syftet genomförs i två steg. I ett första steg beskrivs 
grunddrag i tillblivelsen av hittillsvarande spelplan15 för den svenska upplevelse-
industrin för att därigenom kunna analysera den roll KK-stiftelsens kommunika-
tiva entreprenörskap spelat i tillblivelseprocessen. I ett andra steg närläses un-
derhållningsidrott som en upplevelseindustri för att därigenom kunna analysera 
underhållningsidrottens kommunikativa kapacitet. Syftet utvecklas (i form av 
empiriska frågor) i samband med översikten av fortsättningen av texten (avsnitt 
1.4). Syftet genomförs för att besvara följande forskningsfråga: Hur skulle möj-
ligheterna till deltagande på den svenska upplevelseindustriella spelplanen kunna 
bli vidgade genom kommunikativt entreprenörskap?  

1.2 Avgränsningar och begränsningar 
En av dem: Inom idrottssociologi och idrottshistoria är det väl belagt att under-
hållningsidrottens framväxt och förekomst är starkt förknippad med ”västerlan-
det”. Det återspeglas i denna studie som domineras av anglosaxisk litteratur och 
svensk empiri i en studie av en västerländsk idrottsintresserad medelklassman. 
Som ”urtypen” för en av underhållningsidrottens centrala målgrupper, med en 
syn på kunskapsbildning och kunskapsbindning som en lokal praktik och på ve-
tande som tids- och rumsbestämda konstruktioner, kan min acceptans inför de 
gränser min kontext och förförståelse uppställer dock göras till ett aktivt element: 

 
Out of the endless and overwhelming flux, we conjure epiphanies 
as if by miracle. We make meanings. But the condition for doing 
so is an experience of ends. For meaning is the consequence of a 
limit; meaning is an effect of margins. The border where we mate-
rialize such meaning is what makes meanings possible. We per-
ceive and conceive and construct and learn on this frontier. The 
margin or frontier or border is where something is divided from 
something else. That something can be anything, but the margin 
makes it what it is. On the border, through division, its definition 
and its relation to what differs from it become conceivable. […]  

In contemporary understanding, it is only through the mark-
ing of a difference—through the projection of a border—that the 
notions of history and interpretation make sense. This power of the 
liminary thus resituates the margin as cardinal. We navigate our 
meanings across these borders. They always materialize from 
elsewhere. Michel de Certeau made this principle fundamental to 
his understanding of history as of culture (Terdiman, 2001: 399). 

  

––––––––– 
15 Med ’spelplan’ avses de diskurser om den svenska upplevelseindustrin som genererats/kan genere-
ras, vilka/vad som inkluderas/exkluderas samt vad som därigenom möjliggörs/omöjliggörs.   
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Att se gränser som produktiva är att vara sval inför diskurser om gränsöverskri-
dande och gränslöshet vilket gör an till de Certeaus kritik av en alltför väster-
ländskt präglad syn på begreppet ’pluralism’.16 Det är dock en kritik som utveck-
lar vikten av pluralism (pluralismer) genom tänkande i termer av gränser och be-
gränsningar (med fokus på det produktiva med det). Som Terdiman pekar på ska 
sådant tänkande inte rundas av inför något centrum utan sträva efter att vässa till 
det genom verksamhet i marginalerna mellan olika centrum samt i riss inom des-
sa. Som ideal är det svåruppnåeligt, centrumens inflytande och de egna blinda 
fläckarna påverkar, men med det i vart fall i sikte kan arbetet påbörjas med att 
försöka bearbeta egna gränser och begränsningar och därigenom söka göra dem 
lite mer porösa.  
En av de andra: I den här studien sammanför jag forskningsfält, begrepp och 

metoder som vanligen inte tar rygg på varandra. Med de Certeaus begrepp prak-
tiseras tjuvskytte (’poaching’) (1988/1984) i olika domäner varav några är en bit 
bortom företagsekonomins normala. En ”förväntad” avgränsning är då något i 
stil med att ”sammanförande och användande av x, y och z markerar en breddan-
sats som avgränsar studiens djup”. Men att vara generalist kan också vara en 
specialitet. ”Specialismen” har inte monopol på tolkningsföreträde om bredd vs 
djup eller borde inte tillåtas ha det. Tal om multidisciplinaritet i samtida samtal 
om vetenskap och samhälle framhåller gärna att breddning bortom specialistens 
domäner kan vara just det som kan fördjupa ett kunskapskorn. Sådant tal har 
dock en tendens att väga lätt då multidisciplinaritet praktiseras; ”specialismens” 
arsenaler aktiveras, tjuvskytten desarmeras, bytet återförs, tjuven rannsakas, fäl-
ten förblir vad de varit. Några öppna landskap blir det då dock inte tal om, utan 
än mer av landskap där var och en påtar på sin tilldelade lott. Jag hoppas därför 
att den som här ser sin specialitet i ett sammanhang bortom det egna kan vila ett 
ögonblick på hanen inför det byte som tjuvats, och överväga i vad mån bytet bi-
drar till mitt försök till ”nya och meningsfulla tolkningar av de sociala och poli-
tiska fenomen som det undersöker” (Howarth, 2007/2000: 148), innan den egna 
arsenalen aktiveras inför begränsningarna med detta tjuvaktiga agerande. Jag är 
medveten om att det inte är möjligt att i specialisters mening ”gå djupt nog” 
inom respektive specialiserat forskningsfält för att därigenom tillgodose specia-
listers ”normala” kunskapsintresse (mer och djupare inom det egna fältet). Men 
jag ser därför inga skäl att låta ”specialismen” som akademisk mantalsskriv-
ningsmoral ostört få utfärda vetenskapliga identitetshandlingar beträffande texter 
och former av skrivande som avviker från dess norm.17 
––––––––– 
16 Vikten av att tänka just begreppet pluralism i plural diskuteras av Wlad Godzich i förordet (The 
Further Possibilty of Knowledge) till de Certeaus Heterologies: Discourse on the Other (2000/1986). 
De Certeaus betonande av pluraliteter (flera slags flertaligheter), inte pluralitet (ett slags flertal) och 
heterologies (flera slags läror om annorlundaheter), inte heterology (ett slags lära om annorlundahet), 
pekar på att en västerländsk norm genererat ett tänkande om begreppet pluralism i termer av den and-
re som potentiellt (’same-to-be’) men ännu inte jämlike (’yet-not-same’). 
17 Foucault tvingades ofta i försvar för sina metamorfoser, sitt hävdande av vikten av processuellt 
skrivande, rätten att själv förändras och därmed förändra. Han blir sällan svaret skyldig: ”Det finns 
säkert flera än jag som skriver för inte längre ha något ansikte. Fråga mig inte vem jag är och säg inte 
åt mig att förbli den jag är: det är mantalsskrivningsmoral, det är den som bestämmer över våra iden-
titetspapper. Men den skall lämna oss i fred då det gäller att skriva” (Foucault, 2002/1969: 32).  
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En av många: Svensk elitserieishockey är ett av många tänkbara fält för gene-
rering av empirisk data om underhållningsidrott som upplevelseindustri. Under-
hållningsidrott är en av många tänkbara objekt för analys av upplevelseindustri 
och upplevelseekonomi. Upplevelse är ett av många begrepp i relativt likartade 
ansträngningar att söka begripliggöra och begreppssätta former av ekonomisk 
verksamhet som helt eller delvis skapar (immateriella), kommunicerar/cirkulerar 
(tecken- och symbolburna) och bokför (som intellektuell egendom) värden på 
delvis nya vis. 

1.3 Metodologin: Genealogiskt berättande 
Med U1 UPPLEVELSEINDUSTRIN/KAPITEL 1. En utställning om en industris 
födelse, uppväxt och tillväxt (KK-stiftelsen, 2008) förklarade KK-stiftelsen sats-
ningen på upplevelseindustrin som avslutad. I den efterföljande dokumentationen 
lämnar man av med att bjuda in: ”I och med att vi avslutar kapitel 1 öppnar sig 
ett antal oskrivna blad i kapitel 2. Här bjuds onekligen på nya möjligheter och 
plats för engagemang och insatser från ännu fler. Välkomna! Madeleine Cæsar, 
vd, KK-stiftelsen” (KK-stiftelsen, 2008: 3). Ett sådant avslut – ett explicit brott i 
en formeringsprocess, ett självvalt riss i en formerad kontinuitet, en historiogra-
fisk diskontinuitet (Foucault, 2002/1969: 21-23), formulerad som en bjudgod in-
vitering med entreprenöriella honnörsord – är en öppning att taktiskt använda i 
det metodologiska upplägg Hjorth (2004) benämner genealogiskt berättande: 
 

There is a distinctly entrepreneurial element in the tactical of this 
discursive approach we have called genealogical storytelling. It 
searches the in-betweens and makes use of opportunities as these 
are presented in the openings that moving into these cracks gener-
ate. Entre- and -prendre of entrepreneurship is here given a trans-
lation. That is, tactical research as in a discursive approach called 
genealogical storytelling, directs us towards these potentialities, 
those virtualities that can become actualities through differentia-
tion, divergence and creation (Hjorth, 2004: 227-228).  

 
Jag vill göra ett inspel i den öppning som bjudits med anledning av Cæsars invi-
tering till U2. För att genomföra sådant inspel används ett teoretiskt och ett me-
todologiskt begrepp. Distinktionen mellan men också sammanflätningen av teo-
retiska och metodologiska begrepp klargörs av Hjorth på följande vis:  
 

The central concepts come in two different forms for two interre-
lated uses: firstly the ones that form the conceptual framework that 
is used in order to deal with the questions and the proposed pur-
poses of this thesis; secondly, the ones that form the methodologi-
cal framework that is used to point out a way through which I can 
become a writer (Hjorth, 2001: 13). 
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1.3.1 Studiens teoretiska begrepp: Öppning/Möjlighetsrummet  
Studiens teoretiska begrepp är ’öppning’ i fyra betydelser. Inom den linjära form 
som avhandlingsgenren anmodar; som studiens angreppspunkt (taktiskt bruk av 
KK-stiftelsens historiografiska öppning), som studiens väg (genealogiskt berät-
tande som processuell metodologi för generering av en öppen text som undviker 
att ta död på det som studeras18) samt som studiens återsamlingspunkt (studiens 
väg ska öppna för fler sätt att samla på och sampla fram re-presentationer av det 
som studeras). Öppning i dessa tre rumsliga betydelser illustreras i figur 1: 

 
                    Figur 1: Avhandlingen som form: 
                     Öppning i tre rumsliga betydelser 

                 
                             Angreppspunkt         Väg      Återsamlingspunkt 
 
Sådan kompromiss med en genrekonvention (avhandlingens), med sikte på kon-
ventionens förtjänster (tydlighet, igenkännande, överskådlighet), får inte skym-
ma att kompromissen görs för att generera öppningar i tidslig betydelse (vidg-
ning av möjligheter till deltagande i formeringar av den svenska upplevelseindu-
strin19); möjlighetsmassan ska vara större bortom studien (T2=tidpunkt 2) relativt 
mängden möjligheter då den inleddes (T1=tidpunkt 1). Öppning i denna tidsliga 
betydelse illustreras i figur 2: 

 
Figur 2: Avhandlingen som formering: 

Öppning i tidslig betydelse 
                    
                          Angreppspunkt        Väg      Återsamlingspunkt 
 
Inbäddningen av ’vidgning av möjligheter till deltagande’ i forskningsfrågan 
(Hur skulle möjligheterna till deltagande på den svenska upplevelseindustriella 
spelplanen kunna bli vidgade genom kommunikativt entreprenörskap?) ska för-
stås i relation till det dominerande vis som den svenska upplevelseindustrin hit-
tills representerats på (se problemdiskussionen ovan). De centrala orden i forsk-
ningsfrågan är därmed de tre verben ’skulle kunna bli’. De används i följande be-
tydelser: ’Skulle’ används som hjälpverb för att bilda futurumform, d v s förläg-
ga fokus på ’det som kan bli’ snarare än ’det som är’. ’Kunna’ används som 
hjälpverb för att bilda konjunktiv (ett grammatiskt modus) av substantivet ’den 
svenska upplevelseindustriella spelplanen’ för att därigenom öppna upp denna 
spelplan som något ovisst, tänkt och önskat. Det normativa draget (önska) an-
vänds i betydelsen ’så här kan man (också) göra’ snarare än ’så här borde man 
(istället) göra’. ’Bli’ är verbet i sin grundform (infinitiv) i betydelsen ’genomgå 
förändring till nytt varande’.  

––––––––– 
18 ”…that is, that allows the becoming of life to stay in focus and avoid fixation/ossification” (Hjorth, 
2004: 221). 
19 ”… the purpose of research can shift from building positions from where we cast critique upon so-
ciety into one where we enhance our possibilities to actualize forms of participation in shaping socie-
ty and to multiply the ways we can participate” (Hjorth, 2004: 223).  

T1 T2 
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’Skulle kunna bli’ fokuserar sammantaget på ’möjlighetsrummet’ (Johannis-
son, 2005: 297)20 som något framtida och ovisst jag inte kan gå i god för men väl 
stå för som empiriskt grundad gestaltning. Möjlighetsrummet är ett viktigt inslag 
i entreprenörers livsvärld, särskilt i tidiga faser av den entreprenöriella processen. 
Som något immateriellt förlagt i en framtida förväntningshorisont (Aronsson, 
2000: 21) är möjlighetsrummet inte något mindre reellt utan en konkret nod i 
entreprenörers orientering i tid och rum som vägleder avsevärd del av deras 
handlande (’acting as if’ med Johannissons favoritreferens, Karl Weicks ord, el-
ler i egen formulering, ”Eftersom bilden av tillvaron är den man agerar efter blir 
bilden också tillvaron” (Johannisson, 2005: 292)). Johannisson använder begrep-
pet möjlighetsrum relativt skissartat i olika empiriska avsnitt varför jag här ska 
precisera hur jag uppfattar begreppet så det framträder i Johannisson (2005). 
Möjlighetsrummet består av existerande (E), tänkbara (T) och genomförbara (G) 
möjligheter vilka är relaterade till varandra på följande vis:     
 

Figur 3: Möjlighetsrummet 
          G 

          
            T 
             
 
 
 
 
 
 
                         E 
 
Utifrån existerande möjligheter (E) i en viss kontext vid en viss tidpunkt är ent-
reprenörens vardag organiserad kring regelbunden möjlighetisering av tillvaron, 
en tvådelad process av generering av tänkbara möjligheter (T) samt realiserande 
av de T som i en viss kontext vid en viss tidpunkt (E) bedöms vara genomförba-
ra möjligheter (G). Johannisson uttrycker växelspelet mellan T och G (utifrån 
och över E) som ett självförstärkande förhållningssätt: ”Entreprenörskapets prak-
tik, att ständigt i växelspelet mellan tanke och handling iscensätta nya verklig-
hetsdrivande evenemang, inbjuder till fortsatt entreprenörskap” (Johannisson, 
2005: 241). Det kan också uttryckas som att E fungerar återhållande (möjlighets-
rummets pragmatiska sida), T fungerar vidgande (möjlighetsrummets visionära 
sida) med G som utkomsten av dynamiken dessa emellan (möjlighetsrummets 
konkreta sida). Som framgår av figur 3 hakar T och G inte i varandra (de är en-
bart förbundna via E) vilket illustrerar en skillnad mellan manageriell romantise-
ring (”allt är möjligt” och ”tänk positivt” vilket underförstått förutsätter att det är 
möjligt att utgåendes från E generera T och därifrån snabbt och lätt gå direkt till 
––––––––– 
20 Begreppet möjlighetsrum (’space of opportunities’) myntades av Santa Fe Institute (SFI) 
(www.santafe.edu/, 2009-07-04), ett forskningsinstitut som utvecklat en teori om Komplexa Adapti-
va System (KAS) inom vilket begreppet möjlighetsrum ses som en mental konstruktion i tre dimen-
sioner (observation, föreställningsvärld, aktion). En svensk avhandling med KAS som ansats är Au-
gustinsson (2006) i vilken begreppet möjlighetsrum dock inte används.  

http://www.santafe.edu/
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G utan att dessförinnan återigen stämma av mot E) och entreprenöriell möjlighe-
tisering (allt är möjligt ända tills det vid konkret prövning visar sig vara omöjligt 
(Johannisson, 2005: 241)). Avstämningen, återvändandet eller ”omvägen” från T 
över E mot G är också betingad av den avsevärda skillnad i tid som kan men inte 
behöver föreligga mellan de tre slagen av möjligheter. En erfaren entreprenör 
generar T mest hela tiden och har egenmakt att löpande stämma av mot E för att 
gradvis forma beslut om vilka T som alls ska realiseras (G) samt när så ska ske. 
Sådan gradvis prövning av T görs sällan på formaliserat vis i styrelserum utan ef-
ter hand i vardagen mest hela tiden (Johannisson, 2005: 282) varför detta upptar 
en inte oansenlig del av entreprenörens tid och kraft. Sådana beslutsprocesser an-
tar därför varierade former; monologisk gestaltning (entreprenören lägger en T i 
”kognitiv marinad”, ”går och klurar på den”, låter den ”ligga till sig”), dialogisk 
gestaltning (entreprenören testar en T genom lite skissartad, prövande och in-
formell dialog med någon ur det personliga nätverket (Johannisson, 2005: 55-
69)) samt experimentell gestaltning (genom handfast experimenterande med de 
öppningar som vardagen bjuder samlar entreprenörer ”ständigt på sig nya lärdo-
mar, kontakter och konkreta resurser [vilket] ökar både förmågan att identifiera 
embryon till nya verkligheter och att realisera dem i konkret handling” (Johan-
nisson, 2005: 241)).  
Möjlighetsrummet behandlas här som det empiriska uttrycket för studiens teo-

retiska begrepp (öppning); möjlighetsrummet ger materialitet åt öppningen, öpp-
ningen (då den genereras) är ett kognitivt och diskursivt präglat riss som vidgar 
möjlighetsrummets T. Appliceras detta på texten, texten som ett möjlighetsrum – 
de avsnitt där jag söker praktisera kommunikativt entreprenörskap21 – framgår att 
min prioritet i studien är T vilket inbegriper såväl generering av T som prövning 
av T mot E. Mer empiriskt uttryckt innebär det en rörelse från beskrivning av 
hittillsvarande svenska upplevelseindustriella spelplan (E) till analys av möjlig-
heter till vidgat deltagande på framtida svenska upplevelseindustriella spelplan 
(T). Viktigt att betona är att detta alltså inte inbegriper G på det vis som t ex 
Hjorth (2001) gör. Som ett andra led av sitt syfte klargörs att han, förutom att be-
skriva E och generera T:n, också i de två avslutande kapitlen aktivt genomför (G) 
ett av T:na, d v s hans re-presentation av en annan berättelse om entreprenörskap 
i syfte att öppna för berättelser i plural: ”I want to rewrite entrepreneurship. Re-
write as in opening new possibilities for how we can relate to stories of entrepre-
neurship” (Hjorth, 2001: 34). Se t ex Bill (2006) för hur man kan operera i den 
terräng som Hjorth öppnat upp; Bills rethink entrepreneurships, framskrivningar 
av multipla berättelser om entreprenörskap.  

––––––––– 
21 Som ett inspel i den öppning som bjudits med anledning av Madeleine Cæsars invitering till andra 
kapitlet av den svenska upplevelseindustrins tillblivelse opererar studien på två sammanflätade plan, 
för enkelhetens skull benämnda om-planet och som-planet. Dels berättar texten om kommunikativt 
entreprenörskap så det framträder ur analyserna av det empiriska materialet. Dels antar jag i vissa av-
snitt rollen som kommunikativ entreprenör. Sådan sammanflätning är oundviklig vid genealogiskt 
berättande; genom att analysera ’diskursiva formationer’ (Foucault, 2002/1969: 54-55) (avsnitt 1.3.2) 
utgör forskningstexten del av dessa, d v s medformerar det analyserade. Sådan konstitutiv teori är in-
timt förbunden med den sociala verklighet den beskriver och analyserar. 
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1.3.2 Studiens metodologiska begrepp: Kommunikativt 
entreprenörskap 
Studiens metodologiska begrepp är ’kommunikativt entreprenörskap’. Begreppet 
fungerar som riktningsgivare (”point out a way” (Hjorth, 2001: 13)) för det vis 
som resultaten från denna studie presenteras på samt för den process som genere-
rar resultaten. Kommunikativt entreprenörskap är aktuellt i hela den entreprenö-
riella processen men är särskilt centralt i den gestaltande fasen:  

 
Entreprenörskap som en kontinuerligt skapande process innebär ge-
staltande, organiserande och materialiserande. ”Gestalta” handlar om 
att kunna ge uttryck för och kommunicera de idéer och tankar som 
(ännu) inte kan kläs i en välartikulerad vokabulär. ”Organisera” hand-
lar om att förverkliga visionen i samspel med andra. Samspelet präglas 
av uppriktig dialog eftersom detta skapar förutsättningar för eget lä-
rande. ”Materialisera” handlar om att ge projektet […] en konkret 
dräkt (Johannisson et al., 1997: 59).22 

 
Den gestaltande fasen av den entreprenöriella processen är sparsamt uppmärk-
sammad inom entreprenörskapsforskningen. Då kommunikativa aspekter av den 
gestaltande fasen berörs är det ofta parentetiskt även om det sedan pionjärinsat-
serna (Gartner, 1993; Hill & Levenhagen, 1995; Buckler & Zien, 1996) ibland 
förekommer mer explicit och fokuserat, t ex vikten av en konstruktiv inre dialog 
för entreprenörer (’Thought Self-Leadership’) (Neck et al., 1999); elektroniska 
kommunikationssystem som centralt kommunikationsmedel för upprätthållande 
och utvecklande av relationer för asiatiska entreprenörer verksamma i Östafrika 
(Kristiansen & Ryen, 2002); den centrala betydelsen av personliga relationer och 
mun-till-mun-kommunikation för etniska entreprenörer i Kanada (Dyer & Ross, 
2003); IKT som hävstång för mer dynamiskt entreprenörskap i europeisk gles-
bygd/europeiska regioner med mindre gynnsam utveckling (’rural entrepreneur-
ship’) (Stathopoulou et al., 2004); hur Aikido kan förbättra entreprenörers kom-
munikation (Rudisill, 2007) samt kommunikativa nyckelfaktorer för förbättrat 
entreprenöriellt ledarskap (Darling & Beebe, 2007). Exemplen pendlar mellan 
”högt och lågt” varför en första ”grovsortering” behöver göras: Kommunikativt 
entreprenörskap på mikronivå fokuserar på intrapersonell kommunikation (ent-
reprenörens inre dialog) eller på interpersonell kommunikation (mellan två eller 
flera entreprenörer). Kommunikativt entreprenörskap på metanivå fokuserar på 
hur kommunikationssamhällets metaprodukt (IKT) kan appliceras (i någon ent-
reprenöriell kontext) eller utvecklas (av entreprenörer verksamma inom IKT) el-
ler på hur kommunikationssamhällets metabegrepp (kommunikation) kan göras 
användbart som ett entreprenöriellt begrepp:  

––––––––– 
22 Johannisson et al. (1997) betonar således kommunikativa handlingar i två av tre faser (den gestal-
tande och den organiserande). Den materialiserande fasen innehåller givetvis också kommunikativa 
handlingar men andra former av handling (”i konkret handling” som Johannisson ofta uttrycker det) 
är relativt de två andra faserna av större vikt i denna fas varför kommunikativa handlingar följriktigt 
tonas ned. 
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‘Moving concepts’ is of course a double expression. It describes 
someone who is moving concepts, as well as describing concepts 
that are moving. […] Moving concepts would thus be what aca-
demics as well as people in general do, and for academics we 
might suggest one purpose for this activity, namely to keep it on-
going in order to keep us on the move. Characteristic of [such] au-
thors is […] that they fight against closure in terms of how con-
cepts in entrepreneurship have become used (Hjorth & Steyaert, 
2003: 12-13).23 

 
Det finns förtjänster med att fokusera kommunikativt entreprenörskap på mikro- 
eller metanivå men därutöver behövs ansatser som fokuserar på vad som ”försig-
går däremellan” (på meso- och makronivå). Kommunikativt entreprenörskap på 
meso- och makronivå sammanbinder under- och överliggande analysnivåer vil-
ket genererar texter om kommunikativt entreprenörskap i entreprenöriella pro-
cesser som varit (Hill & Levenhagen, 1995; Buckler & Zien, 1996; Pitt, 1998; 
Foss, 2004; Smith & Anderson, 2004; Nicholson & Anderson, 2005), som är i 
tillblivelse (Lounsbury & Glynn, 2001; Boutaiba, 2004; O’Connor; 2004; Rigg, 
2005) samt som ännu inte är (materialiserade) (Hjorth & Steyaert, 2004; Hjorth, 
2004; Steyaert, 2004; Gartner, 2007).  
––––––––– 
23 Stabilisering av begreppet ’kommunikation’ är ingen oskyldig syssla i ett kommunikationssamhälle 
där något mänskligt grundläggande och därmed samhälleligt centralt kommit att bli ontologisk hård-
valuta då kontroll över kommunikationsmedel och kommunikationsnätverk innebär inflytande över 
människors sinnen på likartat vis som kontroll över produktionsmedel och sociala nätverk innebär 
makt över människors kroppar i industrisamhällen (Ingelstam, 2003: 81-82). Habermas tematiserar 
sådan utveckling i termer av systemvärldens tilltagande kolonisering av människans livsvärld, mer 
specifikt som välfärdsstatens tilltagande byråkratisering och marknadens tilltagande ekonomisering 
av mänskliga relationer (Habermas, 1984/1981: xxxiv-xxxv). Han menar att sådan sammanflätad in-
strumentalisering och diskursiv standardisering av mänskliga relationer utgör en attack på civilsam-
hällets kommunikativa förnuft och därmed på dess kapacitet att förfoga över ”fundamentala proces-
ser av social och kulturell reproduktion, identitetsformande och självförverkligande” (Mats Höglund, 
www.yelah.net/articles/social, 1998-10-20). Habermas moteld i två texter (1984/1981, 1989/1981) är 
att utveckla en teori om kommunikativ handling, om att institutionalisera livsvärldens kommunikati-
va förnuft, i syfte att skydda hotade samt restaurera eliminerade livsformer, d v s värna om mångfal-
den i ’livsformernas grammatik’ (Habermas, 1989/1981: 392). Habermas iakttagelse om den tillta-
gande koloniseringen av civilsamhällets kommunikativa kapacitet och den begränsning av handlings-
alternativ det medför är en poäng att ta med sig framöver då kommunikativt entreprenörskap diskute-
ras. I övrigt är Habermas inte användbar som utgångspunkt för studiens kommunikativa anslag. 
Frankfurtskolans nu mest namnkunnige filosof arbetar (med smärre justeringar för det partikulära, det 
kontext-specifika och det lokala) med idéer om de ideala villkoren för demokratiska samhällen, de 
universella egenskaperna i språk och kommunikation och de generella grunderna för kommunikativt 
skapad konsensus (Stryker, 2000: 216). Den typen av samhällsmål (mer legitima demokratier, för-
bättrad samhällelig kommunikation, konsensus ur dissensus inte på bekostnad av) är lätt att dela me-
dan vägen att uppnå dem, Habermas’ kunskapsmål, (det ideala, det universella, det generella), inte är 
förenliga med postmoderna/poststrukturella kunskapsmål. Habermas’ Theory of Communicative Ac-
tion är just en Teori med stort T och genealogiskt berättande har i relation till sådana former av Teori 
en förteoretisk fokus (avsnitt 1.3.3) på teori som konstitutiv (i ständig om/formering).  
 
 

http://www.yelah.net/articles/social
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I introduktionen till ett ’special issue’ om ‘entrepreneurial narrative’ knyter 
Gartner (2007) samman nivåerna (1=Mikro, 2=Meso/Makro, 3=Meta) då han 
konkluderar/introducerar specialnumrets texter/författare:  

 
(1) Stories are never complete, in and of themselves. Stories are 
told in a particular context, to particular listeners, by a particular 
story teller, for particular purposes. When a story is subject to 
various narrative approaches, a variety of insights can be gained as 
to what is really being said and why, as well as what wasn't said 
which might be. (2) Stories are told in the larger context of other 
stories and ideas: “larger voices.” To listen/read a story offers an 
opportunity to engage in how a story interrelates to other “larger 
voices” that readers/listeners bring with them. To call upon these 
“larger voices” through narrative approaches has value analytically 
and creatively. (3) Narrative approaches come with their own epis-
temology, theories, and methods that must be met on their own 
terms. As this occurs, narrative approaches will play an increasing 
role in entrepreneurship scholarship (Gartner, 2007: 614, min num-
rering).  

 
Kommunikativt entreprenörskap tilltar i vikt ju mindre retrospektivt (meningsgi-
vande, meningsskapande) och ju mer processuellt (tillblivelse, det kommande, 
det möjliga) det analytiska fokuset blir (från organisation till organisering, Chia, 
1996: 149-172; ”ing-tänkande” tidigt artikulerat i Weick, 1979/1969: 42-47). När 
något ännu inte finns i materiell form men däremot som konkret föreställning, 
bild, vision, idé och gestalt i entreprenörens sinnesvärld är kommunikativt entre-
prenörskap den dominerande formen av entreprenörskap: 

 
Convincing others – directing desires, organizing resources, deal-
ing with obstacles – and sharing images of ‘what could become’ is 
done in small narratives to which people can relate (Hjorth & 
Steyaert, 2004: 4). 
 
Before a company exists, it is a story about an imagined future 
(O´Connor, 2004: 105).  

 
Den språkliga vändningens entré inom entreprenörskapsforskning har här bidrag 
att lämna. Även om viss utveckling ägt rum framhåller den text som introducera-
de narrativa och diskursiva ansatser inom skandinavisk entreprenörskapsforsk-
ning att ”we still lack the breadth and depth these approaches could bring to ent-
repreneurship studies” (Hjorth & Steyaert, 2004: 3). Dessa ansatser kan med för-
del göra an till t ex Johannissons uppsummering över hittillsvarande gärningar 
inom entreprenörskapsforskningen (Johannisson, 2005) i vilken entreprenörers 
konstruktiva relation till en vag, mångtydig och formbar tillvaro framträder i de-
talj. I en särskilt koncentrerad passage, Den formbara omvärlden (Johannisson, 
2005: 50-55), artikuleras konstitutiva grunddrag för entreprenören som tecken- 
och meningsdomptör i postindustriella samhällen: 
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I en värld vars “verklighet” fortlöpande förhandlas fram av dess 
invånare går inte den viktigaste skiljelinjen mellan fysisk/legal 
verksamhet och omgivning utan mellan vilka förhållanden organi-
sationens medlemmar lägger märke till och tar hänsyn till i det 
egna agerandet och vilka förhållanden i omvärlden som (därmed) 
lämnas därhän. Varje individ tolkar en (sinnes)upplevelse efter just 
sin erfarenhet och personliga historia. Genom egen reflexion, men 
än mer i dialog med andra, konstruerar alltså varje individ sin egen 
tillvaro och tilldelar sina upplevelser en personlig mening. Ur 
människors samspel, personliga interaktion, vad jag nedan kallar 
nätverkande, skapas gemensamma tolkningar av sådana individu-
ella upplevelser. Det är en drift hos varje människa att i dialog dela 
med sig av just sin verklighetsbild. Entreprenörer är utrustade med 
en ovanligt stark tro att just den egna tolkningen av tillvaron kan 
vinna nya anhängare. 

Tillvarons mångtydighet, vaghet, är alltså utgångspunkt 
för och resultat av mänsklig samexistens bortom det rutinmässiga. 
Entreprenörer och människor i hans omgivning ändrar kontinuer-
ligt uppfattning om omvärlden som (därigenom) blir förändrad, re-
konstruerad. Den som bejakar tillvarons föränderlighet, och dit 
räknas entreprenören, blir road, inte oroad, av denna mångtydighet 
och engagerar sig i konstruktionsarbetet. Han fascineras av de 
möjligheter som en tolkningsbar och formbar värld ger för att ut-
veckla egna visioner (Johannisson, 2005: 51). 

 
Att begreppet entreprenör är uttjatat är således ett bekymmer för de betecknande, 
för de som rör sig inom det rutinmässiga. De betecknade, för vilka tillvarons 
mångtydighet och vaghet är ”utgångspunkt för och resultat av mänsklig samexi-
stens bortom det rutinmässiga”, noterar möjligen sådan överanvändning innan 
det avfärdas som ett ”förhållande i omvärlden som lämnas därhän”. Johannissons 
specificering ovan av den formbara omvärlden inbegriper hela den entreprenöri-
ella processen. Här är fokus dock förlagt på den gestaltande fas som domineras 
av kommunikativt entreprenörskap varför den innebörd jag lägger i den formbara 
omvärlden i denna fas behöver specificeras. Det görs med hjälp av begreppet 
’diskursiv formation’.  

Kring formuleringar om stark brytningstid ovan i anslutning till ishockeycita-
ten introducerades begreppet diskursiv formation som ett ”begrepp som syftar till 
att inrama olika och eventuellt motstridiga diskurser som opererar i samma ter-
räng” (Winther Jørgensen & Philips, 2000/1999: 64). I sin enda bok (Vetandets 
arkeologi) ”som inte behandlar ett specifikt historiskt ämne utan främst diskute-
rar metodfrågor” (Bengtsson, 2002: 8) redogör Foucault för begreppets upp-
komst då han retrospektivt reflekterar över tidigare försök att skildra relationer 
mellan utsagor. Han dömer ut dessa som ”fyra försök, fyra misslyckanden” 
(Foucault, 2002/1969: 53) vilka utgick från fyra olika hypoteser över hur ut-
spridda och olikformade utsagor bildar en helhet; 1) om de hänför sig till ett och 
samma objekt, 2) om de har någonting gemensamt i formen/stilen hos utsägelsen 
alternativt sättet varpå de länkas samman, 3) om de genererar ett system av be-
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stående och sammanhängande begrepp som de därtill sätter i spel eller 4) om de 
framträder i någon enhetlig form, t ex ett tema (Foucault, 2002/1969: 48-52). 
Han såg dessa som misslyckade försök/falsifierade hypoteser då det han fann var 
ett spel av skillnader, avvikelser, ersättningar och förvandlingar (om 1), formule-
ringar på alltför olika analytiska nivåer (om 2), begrepp med olika strukturer och 
olika regler för hur de ska användas (om 3) samt varierade strategiska möjlighe-
ter för aktivering av oförenliga teman alternativt implementering av ett tema i 
olika mängder (om 4) (Foucault, 2002/1969: 54). Ur dessa misslyckade försök 
genererades idén att skildra spridningssystem istället för fortsatt blindgång efter 
enhetliga system som inte existerar: ”För den händelse ett sådant spridningssy-
stem kan beskrivas, […] skall vi komma överens om att säga att vi har att göra 
med en diskursiv formation” (Foucault, 2002/1969: 54-55, kursivering i origi-
nal). Foucault vidgar innebörden av begreppet i sin genealogiska period och ser 
då diskursiva formationer som en vardaglig praktik inom vilken ”formation of 
objects, concepts, tactics and strategies which give meaning to the world, a ’lo-
gic’ organizing and normalizing the social” (Hjorth, 2004: 220) äger rum. För 
forskaren medför denna utvidgning ökat fokus på fältnära forskning samt på be-
skrivning och analys av hur begrepp relateras till/talas om/används inom den 
praktik som uppfattar det undersökta begreppet som relevant (Hjorth, 2004: 222-
223). Sådan tyngdpunktsförskjutning innebär inte något abrupt brott med den ar-
keologiska perioden (Hjorth, 2004: 222) men för med sig en mer precis distink-
tion mellan diskursiva formationer och ’diskursiv praktik’.24  

Med hjälp av sådan användning av begreppet diskursiv formation är det nu 
möjligt att specificera min syn på den gestaltande fasens formerande kapacitet: I 
den entreprenöriella processens gestaltande fas vidgar entreprenören sin och 
andras förväntningshorisont genom konstruktiv användning av olika och mot-
stridiga diskurser som opererar inom samma fält. Genom varierade kommunika-
tiva handlingar genererar och prövar entreprenören på så vis nya tänkbara möj-
ligheter. Denna process av vidgning (av förväntningshorisonten), generering (av 
tänkbara möjligheter) och prövning av dessa (inför eventuellt genomförande) de-
finieras här som kommunikativt entreprenörskap; en konstitutiv praktik i entre-
prenörers formbara värld.  
 

––––––––– 
24 Med ’diskursiv praktik’ avses kommunikativa handlingar som avgränsar fält och objekt, definierar 
legitima perspektiv samt etablerar normer och regler för utveckling av giltiga begrepp och teorier 
(Foucault, 1977: 199, i Hjorth 2004: 222). Diskursiv praktik stabiliserar diskursers dynamiska pro-
cesser (diskursiva formationer) av tillblivelse, inkludering och exkludering. T ex illustrerar Foucaults 
kända uttalande, ”det rör sig inte om samma sjukdomar: det rör sig inte om samma dårar” (Foucault, 
2002/1969: 48), hur den psykopatologiska diskursen under 1800-talet (fält) regelbundet transforme-
rade innebörden av vansinne (objekt) vilket i sin tur hade stor påverkan på vilka perspektiv, begrepp 
och teorier som uppfattades som legitima och giltiga inom denna diskurs vid olika tidpunkter i olika 
sammanhang. En motkraft till sådan dynamik är då den diskursiva praktik som representerar de för 
dagen dominerande uppfattningarna om fält, objekt, legitima perspektiv och begreppslig/teoretisk ut-
veckling. 
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1.3.3 Positionering av genealogiskt berättande 
Filosofiskt grundade diskussioner om poststrukturella/postmoderna ansatser 
(PS/PM)25 undviks för att istället fokusera på metodologisk användbarhet med 
vald ansats. Metodologiskt uppfattar jag generellt inte PS/PM-ansatser som nå-
got som appliceras (på något), ett perspektiv (inför något), en aspekt (av något) 
eller en viss metod (för något) utan som en konstitutiv social praktik verksam i, 
genom och mellan olika former av handling. Det postmoderna/poststrukturella 
diskursbegreppet samt dess underbegrepp och variationer möjliggör en generativ 
syn på den form av handling (textproduktion) som allt som oftast är den som 
bjuds forskaren/doktoranden. Att medge och därmed taktiskt bruka diskursers 
produktivitet också vid produktion av forskningstext är en ”intellectual predispo-
sition rather than an alternative perspective. […] The ’post’ of postmodernism 
instantiates a procedure of analysis that elaborates or unforgets an ’initial forget-
ting’ brought about by modernist/representationalist imperatives” (Chia, 1996: 
8). Relativism (alternativt perspektiv) och pragmatism (alternerande perspektiv) 
är möjliga effekter av sådan angreppspunkt (’intellectual predisposition’) men 
inte dess mål vilket är problematisering av det som motverkar möjligheter till al-
ternativa och alternerande perspektiv.  

Bland tänkbara stilar och vägar (t ex Wodak & Meyer, 2001; Gee, 1999; Boje, 
2001; Howarth, 2007/2000) praktiseras här Hjorths (2004) kombinerat diskursiva 
och narrativa väg, genealogiskt berättande (’genealogic storytelling’). Skälen till 
detta val är tre; det är en fältspecifik väg (d v s utvecklad inom entreprenörskaps-
fältet), den preciserar hur en PS/PM-ansats kan vara möjlighetsgenererande samt 
den visar på hur ett av entreprenörskapsfältets centrala begrepp (möjlighet) om-
vänt kan bidra till utveckling av PS/PM-ansatser vilka inte sällan anklagas för att 
vara enbart raserande och de(kon)struktiva.26 Vägen är utvecklad främst utifrån 
Foucaults genealogiska period vilket inte utesluter inslag från den arkeologiska 
perioden. Sådan väg söker 1) skapa ”live-feeling”,27 2) har ett participativt kun-
skapsmål i vilket inslag av samhällskritik är ett medel och inte ett mål samt 3) 
betonar det modernistisk vetenskap negligerar28 vilket 4) sammantaget söker för-
lägga fokus på entreprenöriell spårning och användning av möjligheter (Hjorth, 
2004: 223-227). Sådan väg praktiseras genom att 1) nedlägga de teorityngda ar-

––––––––– 
25 Likt Bill (2006: 9) görs inga försök att här diskutera distinktioner mellan de två.   
26 PS/PM kritiseras för olika saker, t ex att vara intellektuell livlina för övervintrande vänsterintellek-
tuella, att vara nyliberalismens ideologiska bas (explicit fokus på decentrering, fritt flytande tecken-
system och fjärmandet från sociala realiteter döljer en uppdaterad version av Adam Smiths osynliga 
hand, Alvesson & Sköldberg, 2000: 159), att ägna sig åt samhällsfrånvända textexcesser i form av 
konceptuell triangulering (text-kontext-intertextualitet, term-sense-referent, word-meaning-object, 
sign-signifier-signified, Alvesson & Sköldberg, 2000: 154-155), att därmed överbetona språkets och 
diskurers betydelse, att främja likgiltig pluralism vilket eliminerar kulturell särart (’eclectic/junk 
postmodernism’), att… Som framgått ger Alvesson & Sköldberg (2000: 174-196) en bra översikt.  
27 “Narratives are important as they bring with them the ‘eventness’, the temporality, of the event 
studied” (Hjorth, 2004: 223). 
28 “What science represses or silences is given the name of literature, folktales, ‘mere stories’ or 
‘simply rhetoric’. In doing this it depoliticizes its practices and results; operates with a unilinear con-
ception of time/history […]; represses passions and affects […]; and kept ethics out of its discourse 
through speaking in the name of truth” (Hjorth, 2004: 225). 
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senaler som präglar många diskursiva och narrativa forskningsstilar till förmån 
för empiriskt fokus på institutionella, sociala och kulturella krafter vilka i prak-
tiskt samspel genererar, utvecklar och reglerar diskurser, 2) som forskare se sig 
som insider, d v s del av de diskursiva formationer man undersöker och därmed 
deltar i, 3) betona den processuella karaktären av diskurs, den ständigt pågående 
tillblivelsen och då särskilt fokusera på detaljer samt 4) inte fokusera på dolda 
innebörder, individuellt meningsskapande eller psykologiska förklaringar utan 
istället förlägga fokus på hur spelplanen för sådan subjektivitet skapas och vad 
som görs möjligt respektive omöjligt för de subjekt som spelar därpå (Hjorth, 
2004: 211-213). Hur dessa fyra punkter praktiserats i relation till det empiriska 
materialet preciseras i respektive kapitel (2-5) där det redovisas. 

1.3.4 Precisering av genealogiskt berättande 
’Närläsning’ är en lästeknik som preciserar vad formuleringar som ’praktisering 
av en väg’, ’nedläggande av teoretiska arsenaler’ och ’betona tillblivelse’ kon-
kret innebär. Det är en textanalytisk inriktning inom litteraturvetenskapen med 
rötter i bibelvetenskapens textkritiska bibel- och handskriftsstudier. Inom före-
tagsekonomin ger Chia (1996) en bra beskrivning av närläsningens mål och me-
del:  

 
Deconstruction as a specific textual strategy […] leads us to un-
derstanding organization as a fundamental reality-configuring 
process; an ontological activity of carving out and making familiar 
a world which we therefrom inhabit. Adopting a deconstructive 
stance in the practice of organizational analysis involves the care-
ful unfolding of texts, events and organizing processes through a 
strategy of ‘close reading’ with a view to revealing the internal 
tensions and contradictions lying behind these happenings. It in-
volves meticulously charting out the strategic maneuvers of order-
ing and organizing entailed in creating networks of relations in or-
der to mobilize bias towards serving a particular function (Chia, 
1996: 19-20).29  

 

––––––––– 
29 O’Connor (1996), Carter (1998), Rosenthal (2004) och Kuronen et al. (2005) är några exempel på 
användning av närläsning inom företagsekonomi. I relation till studiens huvudsakliga empiriska ob-
jekt (underhållningsidrott) är närläsning mycket blygsamt förekommande. Inom två vetenskapliga 
fält med intresse av underhållningsidrott, sport management och idrottsvetenskap, ger olika sökningar 
i ELIN på kombinationer av ’close reading’, ’sport’, ’sport management’ och ’deconstruction’ mellan 
noll och fyra unika träffar. Görs motsvarande sökningar direkt i de två ledande tidsskrifterna (rankade 
som A, Shilbury & Rentschler, 2007: 39) inom sport management-fältet, Journal of Sport Manage-
ment och Sport Management Review, blir det två träffar i den förra (båda med fokus på ’gender’) och 
noll träffar i den senare. I den därpå bäst rankade tidsskriften, European Sport Management Quarter-
ly (rankad som B+, Shilbury & Rentschler, 2007: 39) blir resultatet också noll träffar. Eget deltagan-
de vid fyra av EASM:s (European Association for Sport Management) årliga sport management-
konferenser (2002, 2003, 2004, 2006) bekräftar sökresultaten. Ett idrottsvetenskapligt undantag är 
Bale (2008) som genomför närläsning av sex skönlitterära texter med idrottskritiska perspektiv.  
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Närläsning är det som de facto görs för att ha något att berätta om, det handgrip-
liga ”karvandet” (”an ontological activity of carving out”), det jag gör för att en 
genealogisk berättelse ska kunna fungera som den gör. Handgripligheten och 
karvandet ska inte förstås metaforiskt utan bokstavligt; effekter genereras och en 
text samplas fram genom de sätt (collage och montage)30 varpå textflak produce-
ras och monteras i relation till varandra. Texten igenom används medieklipp som 
berättelsemotor (särskilt idrottsjournalistik), d v s som en huvudsaklig sampling-
metod för att försöka skapa ”live-feeling” samt för att driva på och driva fram 
”the careful unfolding of texts, events and organizing processes through a strate-
gy of ‘close reading’ with a view to revealing the internal tensions and contradic-
tions lying behind these happenings” (Chia, 1996: 19-20).  

Skälet till valet av idrottsjournalistik är kontextuellt: Ett fundament för idrott 
som social praktik är berättelser och berättande. Den narrativa kunskapsformen 
är grundläggande i mänskligt handlande och samhällsvetenskapligt ”uppgrade-
rad” med början i Lyotard (som metodologisk ansats och som primär kunskaps-
form likvärdigt legitim som mer abstrakta former av kunskap (Jameson, 
1994/1979: xi)) och gradvis allt mer därefter. Idrott som social praktik är starkt 
präglad av sådan kunskapsform. Dess dominerande valuta är egna erfarenheter 
av alla slag samt berättelser om dessa. Ju fler och mer varierade, desto högre so-
cialt kapital. Jack Nicholson uttrycker det träffande i Esquires intervjutema What 
I’ve Learned; ”The fuel for the sports fan is the ability to have private theories”31 
(Esquire, January 2008: 88). Man löser entré till andras berättelser och därige-
nom till idrottens gemenskap genom insikt i och kunskap genom idrott; som ut-
övare, motionär, mediekonsument, arenaåskådare, fan, nörd, tyckare, journalist, 
skribent, bloggare eller helst en spännande mix av alltihop. I Sverige är folklig-
het viktigt; en skröna om Vedum-klackens hejaramsa, ”öka takta, sista kvarta, 
veum, veum, veum”, levandegjord med rätt mix av västgötska, skaraborgska och 
ett uns östgötska landar ofta bättre än mer avancerade utläggningar, i alla fall till 
en början. Ytligt internaliserad kunskap om idrott tolereras, man får vara med på 
ett hörn, är sedd lite över axeln, ett med-varande präglat av ”accepterande” alter-
nativt ”moderligt introducerande” om man i övrigt verkar vara en hygglig prick. 
Utestängande mekanismer träder dock i kraft om man alltför klumpigt bjuder in 
sig själv utan att ha ”fått klartecken” eller om man återkommande bryter mot 
några av de koder som finns i det dagliga umgänget, i det ständiga utbytet av 
narrativ valuta, ”det där tjötet” (från omklädningsrummet, på norra ståplats, i 
supporterforumet…) som det refereras till när någon berättar att man saknar id-

––––––––– 
30 Slavícková (2003) gör i sin avhandling, Bohumil Hrabals litterära collage, följande distinktioner 
mellan begreppen: ”Begreppet collage använder jag som en beteckning för en litterär teknik där hete-
rogena, oftast från andra författare övertagna element integreras i berättarens eller de litterära gestalter-
nas tal. Denna teknik har sedan gammalt använts i skönlitteraturen” (Slavícková, 2003: 39). ”Beteck-
ningen montage använder jag om […] textfragment, dels övertagna, dels Hrabals egna. […] Samman-
ställningen av textfragmenten är inte slumpmässig som i de litterära collagen. Det är därför jag uppfat-
tar dem som en annan genre. Båda texterna har en logisk och regelbunden uppbyggnad med en klar in-
tention att skapa motsägelsefulla porträtt” (Slavícková, 2003: 60). 
31 Nicholson är sedan 1967 säsongsbiljettinnehavare till Los Angeles Lakers’ hemmamatcher. I de 
filmer han medverkar i måste regissörerna planera hans insatser i relation till Lakers’ hemmamatcher. 
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rotten. Många sociala fenomen grundas i det beskrivna, idrotten är här inte unik, 
men däremot är intensiteten i idrottens narrativitet särpräglad. Dagspressens id-
rottsjournalistik är en central del i det här vardagliga samtalet om idrott genom 
sin numera oerhörda volym och den enorma tillförsel av kommunikativ intensitet 
som det genererar. ”Idrottsfolk” är aktiva mediekonsumenter och deltar t ex 
friskt i de forum för tyckande som elektroniska medier erbjuder. Att ha-läst-om 
och ha-tyckt-till-om är lika viktigt som ha-sett. Som exempel, Zlatan:  
 

Det var ett oväntat nej. Och ett ekande nej. Zlatan Ibrahimovic gör 
INTE comeback i landslaget (Linus Schröder, 
www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14526714.asp#kommentera, 
2007-01-30). 

 
Artikeln genererade 172 läsarkommentarer vilket artiklar om en nedläggning av 
ett sjukhus, en naturkatastrof, ett svidande valnederlag eller en ekonomisk reces-
sion oftast inte kommer i närheten av. Idrottsjournalistik är en slags reflekterad 
vardagssamvaro32 som är samtidigt initierad och folklig vilket ger den hög rele-
vans; gemene man läser dessa texter (till skillnad från mycket annat som skrivs) 
vilket betyder något för dem (till…) vilket skapar incitament till handling (172 
kommentarer) (till…) varför idrottsjournalistik utgör studiens berättelsemotor. 

1.3.5 Kvalitetskriterier för genealogiskt berättande 
Kriterier för att acceptera något som forskning inom PS/PM är annorlunda rela-
tivt de kriterier (validitet, reliabilitet, generaliserbarhet) som gått på export från 
men likväl är hemmahöriga inom andra ansatser. Kontextualitet betonas; kriterier 
är att betrakta som temporära överenskommelser och lokala sanningar (Smith & 
Deemer, 2000) även om temporaliteten kan vara lika långvarig som lokaliteten är 
vidsträckt (t ex 100 år i ”västerlandet”). Pragmatik och kunskapssociologi beto-
nas; anser tillräcklig mängd legitima forskare att texten i avvägda doser följer re-
spektive utmanar det lokala sammanhangets diskursiva praktiker accepteras den. 
För att uppnå det (acceptans) kan följande tre ”kriterier” vara eftersträvansvärda: 

1) Generering av nya och meningsfulla tolkningar: Då PS/PM-ansats används 
fästs inte tilltro till idéer om en position utifrån från vilken något kan studeras på 
ett värderingsfritt vis. Genom att analysera diskursiva formationer utgör min text 
del av dessa, d v s jag medformerar det analyserade. Sådan konstitutiv teori är in-
timt förbunden med den sociala verklighet jag beskriver och analyserar. Textens 
analyser bedöms ”som särskilda tolkningar av de forskningsobjekt som har kon-
struerat[s] […]. [F]rågan om hur adekvat eller inadekvat diskursteorin som hel-
het är bestäms av dess förmåga att alstra rimliga förklaringar av sociala fenomen. 
I den meningen är det yttersta kriteriet för bedömning av om det diskursiva an-
greppssättet är adekvat eller ej pragmatiskt; det handlar helt enkelt om i vad mån 
det skapar förutsättningar för nya och meningsfulla tolkningar av de sociala och 
politiska fenomen som det undersöker” (Howarth, 2007/2000: 147-148).  

––––––––– 
32 Tack till Bengt Johannisson för den träffsäkra formuleringen. 

http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14526714.asp
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2) Användning av språk, text och författarroll som aktiv kraft snarare än som 
passivt medium: Angreppspunkten här är den specifika syn på relationen mellan 
teori och praktik som bl a är grundad i Foucaults arbeten: 

 
Foucault’s approach to empirical material is “analytics,” not theo-
retical frameworks in the traditional sense. Conventionally unders-
tood, theory purports to explain the state of the matters in question. 
It provides answers to why concerns, such as why the suicide rate 
is rising or why individuals are suffering depression. […] [T]he 
Foucauldian project, in contrast, aim[s] to answer how it is that in-
dividual experience comes to be understood in particular terms 
such as these. […] [It is] pretheoretical in this sense (Gubrium & 
Holstein, 2000: 495). 

 
’Förteoretisk’ är här betingat av modernismens Teori med stort T och är inte en 
ateoretisk eller teorifientlig utgångspunkt utan en teoretiskt reflekterad angrepps-
punkt utifrån vilken alternativ till den modernistiska synen på uppdelning av Te-
ori och praktik opererar.33 Denna modernistiska uppdelning negligerar praktik 
som en form av teori (Colebrook, 1997: 126) genom att praktikens primära teore-
tiska uttryck, den narrativa kunskaps- och kommunikationsformen, reduceras 
som ’det epistemologiska andra’ (Somers & Gibson, 1993). Denna modernistiska 
uppdelning ser Teori – abstraherande och modellerande med tydliga ursprung 
och fundament utifrån vilka sanningseffekter kan genereras och kommuniceras i 
form av universella och generaliserande anspråk med därtill hörande goda fram-
tidslöften – som vetenskapens kronjuvel (Chia, 1996: 11). Sådan uppdelning 
opererar på olika vis men ett av dess främsta vapen – den språkliga svalhet och 
förmenta neutralitet med vilken modernistisk textframställning använder forsk-
ningstext som ett passivt medium att representera undersökt verklighet med – 
hamnar i särskilt fokus vid PS/PM-ansatser: 
 

 

––––––––– 
33 Min strävan att använda språk som aktiv kraft, att producera en text genom ”handfast karvande” 
och att utforska författarrollen som något entreprenöriellt fokuserar sammantaget den kommunikativa 
dimensionen i praktisk teori. Sådan strävan söker slå in en kil i entreprenörskapsfältets slentrianmäs-
siga polarisering mellan ord och handling vilket kommer till uttryck i maximer som t ex ”mycket 
snack men ingen verkstad”, ”snacka går ju”, ”låt oss gå till handling” och andra vis att nedvärdera 
ordhandlingar på. Praktisk teori aktualiserades i mångt av Polanyis texter (1958, 1966, 1967) om den 
tysta, underförstådda och personbundna kunskapen (personlig teori). Fältet vidareutvecklades av bl a 
Argyris och Schön (1974) i och med deras diskursivt mer nyanserade uppdelning av den personliga 
teorin i uttalad teori, d v s ”de teorier och förhållningssätt som en organisation [eller en individ] för-
väntas åberopa i syfte att uppträda som legitim aktör” (Styhre, 2002: 42) och teorier i bruk, d v s ”de 
praktiska teorier som visar sig i de dagliga handlingarna” (Schyberg, 2007: 28) (se även Schön (1983, 
1987) om den reflekterande praktikern). Schatzki et al. (2001) sammanfattar och diskuterar decennier 
av sådan teoretisk utveckling i termer av ’the practice turn’ i samtida samhällsteori. Några framträ-
dande svenska företrädare är Rolf (1991) och Molander (1996). Inom entreprenörskapsfältet gör Jo-
hannisson i Entreprenörskapets väsen (2005) en utförlig uppsummering av sina mångtaliga arbeten 
om olika aspekter av entreprenörskap som dialogiskt och nätverksinriktad praktisk teori. I Johannis-
son (2009) distanserar han sig dock från det renodlat diskursiva. 
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As we get busy organizing knowledge in our studies and writings, 
knowledge is organizing us. As we set out to design research prac-
tices for our empirical processes, research practices design our 
ways through these processes. The ‘productivity’ of discourse 
should alert us to acknowledge this effect of a discursive approach: 
we become aware that discourses already have approached us, and 
we find ourselves in the midst of making use of the silently pro-
vided solutions they have brought (Hjorth, 2004: 222).  

 
Att använda språk, text och författarroll som aktiv kraft för att formera det un-
dersökta på sätt som gör att såväl text som det den gestaltar präglas av alltid när-
varande ”discourses [that] already have approached us” (Hjorth, 2004: 222) kan 
göras på många vis, i olika grad, är inte alldeles lätt samt mottas därtill olikartat 
beroende på olika läsares preferenser kring hur en text ska se ut vad gäller stil, 
ton, rytm, temperament, inspirationskällor, knep, disposition, m.m. Och just det 
är poängen. Att orientera bindning och bildning av kunskap runt spridningssy-
stem och spännvid bygger på variationer och skillnader. Att göra dito inom kun-
skapsackumulerande ansatser bygger på reduktion av variationer och skillnader i 
systematikens och likhetens namn. Båda vägarna har sina förtjänster men då den 
senare dominerat inom modernistisk vetenskap blir behovet av variationer och 
skillnader i vart fall inte mindre. Faller ett enskilt sådant försök hyggligt ut kan 
en utkomst bli att man ”karvar fram en skärva ontologi” (Chia, 1996: 19-20) som 
tänkbart underlag för nya tolkningar av undersökt fenomen. I enstaka lyckosam-
ma fall kan utkomsten bli något som ”change the way science is understood and 
practiced simply by establishing a new order (conceptual, intellectual, and so-
cial)” (Hjorth, 2008: 329).  

3) Begreppslig konsistens: Det finns tre typer av begrepp i studien; de begrepp 
jag tänker och skriver genom, de begrepp jag aktiverar för att förklara, utveckla, 
illustrera och specificera de begrepp jag tänker och skriver genom samt de be-
grepp jag studerar (inklusive den praktik de betecknar). Den första typen specifi-
cerades i avsnitt 1.3.1 – 1.3.2. Den andra typen (t ex diskursiv formation, spel-
plan, mjuk makt) anges med enkla citationstecken första gången de 
nämns/används/förklaras medan de skrivs utan citationstecken därefter. Den 
tredje typen (t ex underhållningsidrott, upplevelseindustri, multifunktionella eve-
nemangskomplex) behandlas på samma vis som den andra typen med undantag 
för de friheter jag tog mig i början av texten då etablerandet av andra storheter 
var i fokus varför begreppsbestämningar fick vänta lite. I den mån den samman-
tagna användningen av de tre typerna av begrepp inte står i vägen för det empi-
riska materialet utan istället bidrar till att framhäva det, analysera det och inte 
minst hålla ordning på det kan det hävdas att en acceptabel nivå av begreppslig 
konsistens uppnåtts (avsaknad av betydande inre motsägelser i begreppsappara-
ten). Och motsatsen, givetvis. Min relativa nedtoning av begrepp (med undantag 
för detta kapitel…) och betoning av empiri är inte en angöring till en traditionell 
syn på empirism utan till en syn på empiriskt material som Alvesson och Sköld-
berg artikulerar:  
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… the criterion of confirmation through data should be played 
down relative to what books on method […] normally suggest, and 
conceptions of the nature of empirical material should be changed 
as compared to traditional epistemology […]. Empirical material is 
still important. But it is a question of assigning it considerably less 
clear-cut and robust character, of seeing it as an expression of ne-
gotiable, perspective-dependent interpretations, and as conveyed in 
ambiguous language. Empirical material should be seen as an ar-
gument in efforts to make a case for a particular way of under-
standing social reality, in the context of a never-ending debate 
(Alvesson & Sköldberg, 2000: 275-276, kursivering i original).  

1.3.6 Metoder för generering av empirin 
Empirin utgörs av två huvudkategorier av data. Dels data som grund för beskriv-
ning av den KK-stiftelsedirigerade formeringen av den i dagsläget existerande 
spelplanen för den svenska upplevelseindustrin (redovisas i kapitel 2). Dels data 
som grund för närläsning av underhållningsidrott läst som upplevelseindustriell 
möjlighet inför det andra kapitlet av tillblivelsen av spelplanen för den svenska 
upplevelseindustrin (redovisas i kapitel 3-5). Data i den andra huvudkategorin är 
studiens huvudsakliga och utgör grund för närläsning av tre typer av underhåll-
ningsidrottsliga ’texter’:34  
Den första typen utgörs av texter i vedertagen betydelse, mer specifikt texter 

från ’diskurstypen’35 vetenskap som görs till representanter för den moderna id-
rottens historiografi samt texter som görs till re-presentanter av sådan historio-
grafi. De senare används som angreppspunkt för att närläsa de förras kapacitet att 
generera programmatiska positioner för underhållningsidrottens grundläggande 
tematik (idrott/ekonomi) med tystande och avledning som huvudsakliga kom-
munikativa effekter samt nyttiggörande av underhållningsidrott[ar]en som en 
materiell effekt. För denna första typ av texter behövs ingen empiri i vedertagen 
mening genereras, de utvalda vetenskapliga texterna utgör empirin (”using writ-
ten texts as the raw data” (O’Connor, 1996: 26)). Urvalet av texter har gjorts ut-
ifrån ett kriterium; i den mån en text hjälper mig i mina ”efforts to make a case 
for a particular way of understanding social reality, in the context of a never-
ending debate” (Alvesson & Sköldberg, 2000: 275-276) har den valts. Jag 
genomför således en linje (”make a case”) för att generera min läsning (”a parti-
cular way of understanding”) för att därigenom lämna mitt bidrag till fortgående 
och förhoppningsvis berikad dialog om undersökt fenomen (”a never-ending de-
bate”). 
––––––––– 
34 Med ’text’ avses text i vidgad förståelse: ”Some deconstructionists advocate expanding the concep-
tualization of texts to include nonliterary forms such as paintings, films, television programs, clothing 
styles, sports spectacles, political rallies, and even societies and cultures” (Booth, 2006: 46).  
35 Med ’diskurstyp’ avses användning av stora kategorier som är diskursivt dominanta och som ge-
nom sin storlek och dominans är omöjliga att avgränsa. Sådan användning är därför en analytisk 
kompromiss: ”Kan man verkligen utan vidare acceptera distinktionen mellan de stora diskurstyperna, 
mellan former och genrer som ställer vetenskap, litteratur, filosofi, religion, historia, fiktion o. s. v. 
mot varandra och förvandlar dem till en sorts historiska individualiteter?” (Foucault, 2002/1969: 36). 
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Den andra typen utgörs av en text i vidgad betydelse, mer specifikt live-texten 
och idrottsupplevelsen ishockey i två ’multifunktionella evenemangskomplex’36 
(Cloetta Center i Linköping och Kinnarps Arena i Jönköping). Denna text an-
vänds för att närläsa svensk elitserieishockeys kommunikativa entreprenörskap.37 
För denna andra typ av texter har empiri genererats med olika metoder:  

1) Deltagande observation: Åtta arenabesök genomfördes under perioden sep-
tember 2004 – april 2005. Som metod är deltagande observation av den koncent-
rerade delen (här avgränsat till tjugo minuter innan matchstart – tio minuter efter 
matchslut) av ett upplevelseindustriellt evenemang krävande. Produktion och 
konsumtion av upplevelsen smälter samman då konsumenten tar aktiv del i det 
producerade och därmed medskapar och samproducerar upplevelsen (prosum-
tion). När jag skulle registrera upplevelseprosumtionens beståndsdelar insåg jag 
omgående att så mycket pågår samtidigt hela tiden att det är svårt att hänga med. 
Tempot är högt, det finns ingen vila, ingen tid att gå tillbaka, den koncentrerade 
delen av prosumtionen öser på i ett. Jag ser därför egen erfarenhet av upplevelse-
industrin i fråga som en fördel i det här fallet. Det går för fort om man inte vet 
ungefär vad som ska hända för att därmed omedelbart kunna selektera och regi-
strera enskilda moment utifrån igenkännande av återkommande inslag i den spe-
cifika dramaturgin. Besöken resulterade i åtta minutdagböcker vilka i detalj regi-
strerar händelser av vikt för analys av prosumtion av underhållningsidrotten is-
hockey. Ett exempel på sådan minutdagbok återfinns i sin helhet i appendix 1.  

2) Semistrukturerade intervjuer: De åtta arenabesöken har kompletterats med 
semistrukturerade intervjuer38 med Börje Salming39 (svensk ishockeyspelare), 

––––––––– 
36 Med ‘multifunktionella evenemangskomplex’ avses de arenor som var bland de första genomförda 
samfinansieringsprojekten i Sverige mellan offentligt och privat kapital, s k OPP-projekt: ”I Sverige 
har konstruktioner med inslag av OPP aktualiserats främst vid uppförande och ombyggnad av olika 
idrottsarenor. Ofta har kommunerna sett en möjlighet att med hjälp av medfinansiering från ishock-
eyklubbar på elitnivå upprusta eller bygga en ny ishall med tillhörande kringfunktioner. I många fall 
utgör ishallarna i praktiken därför multifunktionella evenemangskomplex som kan utnyttjas för olika 
tillställningar som t.ex. mässor” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005: 14-15).  
37 Det ishockeyrelaterade materialet är ganska digert och därtill genererat med olika metoder. Burkes 
(1969/1945) pentad (Akt, Scen, Agent, Medel och Syfte) används därför i analyskapitlet (kapitel 6) 
för att skapa en grund utifrån vilket materialet kan analyseras. Jag vill betona att jag inte alls använ-
der pentaden på det djupgående vis den kan användas till (t ex övergripande analysraster för en studie 
i sin helhet). Inriktningen på pentadens frågor har annorlunda fokus (innebörder, individuellt me-
ningsskapande, psykologiska förklaringar) relativt genealogiskt berättande (hur spelplanen för sådan 
subjektivitet skapas och vad som görs möjligt/omöjligt för de subjekt som spelar därpå). Det material 
som genererats svarar således inte upp mot Burkes fokus men mår bra av hans begrepp.  
38 “It has a sequence of themes to be covered, as well as suggested questions. Yet at the same time 
there is an openness to changes of sequence and forms of questions in order to follow up the answers 
given and the stories told by the subjects” (Kvale, 1996: 124).  
39 Intervjun med Salming är cover story i ett tidigt nummer av Innebandymagazinet, jag minns inte 
vilket, varför källan anges till intervjudagen (1999-07-25). Vi var några skribenter som skrev utan 
betalning då grundaren, Magnus Fredriksson, under några år etablerade det vi såg som nödvändigt 
och som idag uppfattas som ”arguably the world's most read and best looking floorball magazine” 
(www.salmingfloorball.com/blogs/juha-mikkola/innebandy-magazinet-interview.aspx, 2009-07-04). 
Då det blev något över bjöd Magnus på en helg i Båstad i samband med Båstad Outdoor Open. Under 
förutsättning att vi jobbade också, givetvis. Efter avslutad karriär var Börje Salming vid den tidpunk-
ten nybliven entreprenör inom bl a innebandyutrustning (numera väletablerad). 

http://www.salmingfloorball.com/blogs/juha-mikkola/innebandy-magazinet-interview.aspx
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Marten Stenfors40 (Facility Manager), två amerikanska ishockeysupportrar på 
Sverige-besök samt åtta medlemmar41 ur supporterklubben ”Goa Gubbar” i Frö-
lundas supporterbuss under vägs till det västsvenska derbyt mellan Hv71 och 
Frölunda. Som metod är semistrukturerad intervju med respondenter på väg i en 
supporterbuss krävande. Respondenternas ålder indikerar en snedvridning i urva-
let av respondenter. Som ofta är i slutna fysiska rum är det stökigare längst bak i 
rummet. De yngre medlemmarna i ”Goa Gubbar” är samlade i den bakre tredje-
delen av bussen och att försöka genomföra intervjuer där, mitt i en förfest inför 
ett derby, är helt enkelt inte görligt. Sammantaget genomfördes intervjuerna un-
der stimmiga förhållanden. Banden blir i tilltagande grad svåravlyssnade men jag 
upplever dem inte som otydbara annat än på enstaka ord.  Ljudnivån i bussen var 
hög och det kränger och far. Folk rör sig hela tiden. När resan startade lånade jag 
mikrofonen och presenterade mig själv och mitt ärende. Till en början förelåg en 
viss försiktighet bland några av respondenterna. Det var givetvis frivilligt att alls 
delta (och ett antal tackade nej) liksom att uppge namn, smeknamn eller vara 
anonym. Jag fick telefonnummer till några om jag ville följa upp intervjuerna. 
Jag fick jobba rätt mycket för att bevisa att jag ”inte bara är forskare utan också 
frölundait sedan barnsben”. Utan socialt/kulturellt kapital hade jag varit chanslös 
vad gäller access. Det var i några intervjuer svårt att styra undan samtalen från 
att handla om allt mellan himmel och jord och om den och den hockeymatchen 
då och då. Givet de anförda begränsningarna tycker jag sammantaget att inter-
vjuerna gav mycket. De som deltog delgav öppet sina tankar och känslor om de 
nya arenorna. USA-paret var en bonus, man måste ha tur ibland. Samtliga re-
spondenter var vänliga och tillmötesgående. Att förhållandena för intervjuerna 
vara stimmiga har alltså inget med bemötandet att göra. Ett derby är fest, gemyt 
och avkoppling och inte håller man igen för att en doktorand kliver på bussen.  
Den tredje typen utgörs av vardagliga texter, mer specifikt en nyare form av 

svensk idrottsrelaterad journalistik som alltmer insiktsfullt granskar och initierat 
diskuterar den underhållningsidrottsliga praktik som den moderna idrottens his-
toriografi genererat. För denna tredje typ av texter har empiri genererats genom 
att samla och sampla medieklipp (web, print, etermedier). Efter sållning har 945 

––––––––– 
40 Olika samtal med Stenfors ägde rum i juli-oktober 2005: “Marten Stenfors has more than 12 years 
of experience of Global Facilities and Project Management. He has played key roles in the execution 
of successful turnaround situations, the development and implementation of various global FM out-
sourcing contracts and the design of operational strategies.” (Stenfors, E-mail, 2006-03-21). Formellt 
var han vid tidpunkten för samtalen Global Strategic Client Director (chef för Hewlett Packard-
kontot, d v s huvudansvarig för samtliga HP:s anläggningar världen över) vid Johnson Controls Inc. 
vilka är “a global market leader in automative systems and facility management and control” 
(www.johnsoncontrols.com/corp/, 2006-11-16). Med sådan bakgrund ser jag honom som en bra källa 
för bedömning av tyngdpunktsförskjutningar i fastighetsinvesterares globala investeringsmönster.  
41 De semistrukturerade intervjuerna med de tio supportrarna ägde rum 2005-02-24. De tio support-
rarna är: 1) Man, 40 år; 2) Ett sambopar: Man xx år, Kvinna 42 år; 3) Två vänner sedan gammalt: 
Man 51 år, Man 48 år; 4) Tre vänner: Kvinna 38 år, Kvinna 46 år, Kvinna 35 år; 5) Ett gift par från 
USA i uppskattningsvis 40-årsåldern (detta par har upplevt matchen och arenan då samtalet äger rum, 
vilket är en viktig detalj). 

http://www.johnsoncontrols.com/corp/
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underhållningsidrottsligt relaterade medieklipp42 valts ut vilka används på två 
sätt. Dels som exempel för att illustrera påståenden i olika avsnitt texten igenom 
(studiens berättelsemotor). Dels som data specifikt i kapitel 5 för att beskriva 
spännvidden av i Sverige tillgängliga journalistiska föreställningar om under-
hållningsidrott under undersökt period. För att beskriva detta har en databas ska-
pats i programvaran NVivo 8 i vilken de 945 medieklippen organiserats i nio 
empiriska teman: Underhållningsidrottens Ekonomi, Underhållningsidrottens 
Producenter, Underhållningsidrottens Konsumenter, Underhållningsidrottens 
Arenor, Underhållningsidrottens Medialisering, Underhållningsidrottens För-
rättsligande, Underhållningsidrottens Former, Underhållningsidrottens Sam-
hällspåverkan samt Underhållningsidrottens Kommunikativa Kapacitet. Detal-
jerna kring dessa data och hur den bearbetats i NVivo 8 redovisas i kapitel 5 
samt i appendix. Värt här att notera är dock att NVivo 8 kan användas till olika 
former av analyser, från enklare till mer avancerade. Min ursprungliga ambition 
var åt det senare men det kom att landa i det förra. Skälen till det är tre: 1) 
Mängden tid som krävs för mer avancerade analyser stod inte i proportion till det 
analytiska mervärde som skulle uppnås för en, trots allt, begränsad andel av stu-
diens data (ett kapitel av fyra). 2) Nivån på mina metodkunskaper i programva-
ran specifikt och tiden för att fördjupa sig vissa delar av kvantitativ metod stod 
inte i proportion till det som krävdes för mer avancerade analyser. Återigen, hade 
materialet utgjort mer än en ett av fyra empiriska kapitel hade sådant kunnat pri-
oriteras i högre utsträckning. Nu skulle sådana behov balanseras mot inlärning 
och användning av andra metoder samt (inte minst) av studiens metodologi i 
stort. 3) NVivo 8 är uppbyggt för att generera likheter och skapa systematik. Jag 
fokuserar på att generera spännvidd och variation varför det maskinella arbete 
som möjliggörs med NVivo 8 fick kompletteras med manuell analys och bear-
betning för att få ut det jag ville få ut av materialet.  

1.4 Översikt av fortsättningen av texten 
I kapitel 2 praktiseras det tänkande i gränser som etablerades i avsnitt 1.2 då det 
opererar i skärningspunkten mellan att vara ett deskriptivt inriktat empiriskt ka-
pitel och vad som konventionellt benämns litteraturgenomgång. Ett särhållande 
av de två skulle vara att praktisera den modernistiska syn på Teori och praktik 
jag distanserat mig från (avsnitt 1.3.5) varför istället en del av hittillsvarande tex-
ter om upplevelseekonomin och upplevelseindustrin gjorts till stoff i en diskur-
sivt inriktad beskrivning av tillblivelsen av hittillsvarande spelplan för den 
svenska upplevelseindustrin. Den koncentrerade period som beskrivs är 1999-
2008 men skeenden och händelser av betydelse innan 1999 beaktas också undan-
tagsvis. 

I kapitel 3 skapas plats för entreprenören i underhållningsidrottens historiogra-
fi. Det är den taktik jag som deltagare i de diskursiva formationer jag studerar 
använder för att generera öppningar i det jag studerar/medformerar. För att kunna 

––––––––– 
42 Utöver dessa 945 medieklipp har även 537 medieklipp om upplevelser, upplevelseekonomin, upp-
levelsesamhället och upplevelseindustrin insamlats vilka i urval använts främst i kapitel 1 och 2. 
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göra det används i första delen av kapitlet en Foucauldiansk teknik (’bracketing 
off’) 43 för att ”tysta det som tystar”. Mer tekniskt uttryckt, sätts en analytisk pa-
rentes runt en diskursiv praktik (modernistisk idrottshistoriografi) som i min läs-
ning är ett uttryck för modernitetens påbjudande logik (Lindfelt, 2006). Sådan 
analytisk parentes är en tankeövning i att se något som något som diskursiva 
praktiker konstruerat och därmed som något som diskursiva formationer kan de-
stabilisera och (som tankeövning) tillfälligt avföra från spelplanen för att därige-
nom öppna för tänkbara möjligheter; (här) en postindustriell idrottshistoriografi 
med entreprenören inskriven i handlingen. I fokus för denna tankeövning är tre 
kommunikativa aspekter: 1) Den modernistiska idrottshistoriografins kapacitet 
att avleda kommunikation om sig självt 2) Den modernistiska idrottshistoriogra-
fins kapacitet till produktion av ond och god vilket utgör ett konkret verktyg för 
avledande, d v s för att blockera kommunikation. 3) Hur användning av blocke-
rad kommunikation kommer till materiellt uttryck (exemplifierat av ”fallet” OS i 
Peking 2008 och ”fallet” Ludmila Enquist). Kapitlet har organiserats kring frå-
gorna ”Hur möjliggjorde modernistisk idrottshistoriografi den upplevelseindust-
riellt organiserade iscensättningen av OS i Peking 2008”? samt ”Hur nyttiggörs 
det diskursiva förnekandet av underhållningsidrott i Sverige?”  

Med möjlighetsrummet tentativt vidgat, undersöks i kapitel 4 en praktik 
(svensk elitserieishockey) som gestaltar den egna praktiken såväl i enlighet med 
som i strid mot rådande diskursiva praktiker inom sitt verksamhetsfält. Av de 
olika vis som sådan gestaltande praktik materialiseras på är den svenska s k are-
naboomen i städer med elitlag i ishockey ett av de mer framträdande. Kapitlet 
redovisar därför det material som organiserats kring frågan: ”Hur nyttiggjordes 
olika och motstridiga diskurser i tillblivelsen av de svenska multifunktionella 
evenemangskomplexen?”  

I kapitel 5 studeras den nyare form av idrottsrelaterad journalistik som allt 
mer insiktsfullt granskar, ifrågasätter och diskuterar den diskursiva praktik som 
stod i fokus i kapitel 3. Tekniskt uttryckt, studeras där en diskursiv formation 
som vidgar spännvidden på tillgängliga föreställningar om underhållningsidrott. 
Jag menar att denna vidgning fördjupar det offentliga samtalet om underhåll-
ningsidrott och därigenom erbjuder ett innovativt kommunikativt entreprenörs-
kap relativt t ex deldisciplinen sport management inom vilken det föreligger föga 
intresse för att vidga spännvidden på tillgängliga föreställningar men avsevärt in-
tresse för att kapitalisera på reifierade föreställningar. Detta kapitels material har 
organiserats kring frågan: ”Vilka olika föreställningar om underhållningsidrott 
fanns tillgängliga i pressmaterialet från den undersökta perioden?” 

I kapitel 6 analyseras det empiriska materialet utifrån det begrepp som etable-
rats som riktningsgivare för mitt vis att presentera resultaten på. 

––––––––– 
43 Med ‘bracketing off’ av en diskurs avses en teknik Foucault använde i främst sin arkeologiska pe-
riod för att kunna artbestämma och avgränsa diskursen innan han vidgade analysen: ”… discourse is 
bracketed off from the social practices and institutions in which it is embedded […] he was experi-
menting to see how much autonomy could legitimately be claimed for discursive formations […] to 
achieve this, he at first overemphasized the inner articulations and seemingly self-enclosed nature of 
social scientific discourses (Rabinow, 1984: 9-10). I den fortsatta texten använder jag beteckningen 
‘analytisk förstoring’ då denna teknik används.  
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I kapitel 7 besvaras forskningsfrågan samt diskuteras studiens slutsatser i form 
av ett inspel till formeringen av den svenska upplevelseindustrins andra kapitel. 
Sammantaget är vägen dithän illustrerad i tabell 2: 
 
Tabell 2: Översikt av empiri och resultat i relation till syfte och forskningsfråga. 
 Underhållnings- 

idrott i  
vetenskapliga texter 
(Kapitel 3) 

Underhållnings- 
idrott i  
en live-text 
(Kapitel 4) 

Underhållnings- 
idrott i  

vardagliga texter 
(Kapitel 5) 

 
Empiri 
(Kapitel 3-5) 
 
 
 
                           
                           
                    S       
                     
                    Y     
                                     
                    F 
                           
                    T             

 
Hur möjliggjorde  

modernistisk idrotts-
historiografi den upp-

levelseindustriellt  
organiserade iscen-
sättningen av OS i 

Peking 2008? 
 

Hur nyttiggörs det 
diskursiva förnekan-

det av underhållnings-
idrott i Sverige? 

 
Hur nyttiggjordes 

olika och motstridiga 
diskurser i tillblivel-

sen av de svenska 
multifunktionella 

evenemangs- 
komplexen? 

 
Vilka olika före-

ställningar om un-
derhållningsidrott 
fanns tillgängliga i 
pressmaterialet från 

den undersökta  
perioden? 

 

                           
                    E 
”Litteratur        
genomgång” 
/Empiri 
(Kapitel 2)                 

 
 

 
Återförs på: 

Hittillsvarande  
spelplan för den 

svenska  
upplevelseindustrin 

 
 

 
Resultat 
(Kapitel 6)  

  
Kommunikativt 
entreprenörskap 

 

 
Forskningsfråga  
(Kapitel 7) 

  
Hur skulle möjlighe-
terna till deltagande 

på den svenska upple-
velseindustriella spel-

planen kunna bli  
vidgade genom  
kommunikativt 

entreprenörskap? 

 

Källa: Egen konstruktion. 
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2. Formering av en svensk 
upplevelseindustriell spel-
plan 1999-2008 

 
Precisering av hur genealogiskt berättande praktiseras i detta kapitel: Disposi-
tivt är kapitlet uppbyggt enligt linjär berättelselogik. Med början i ett ursprung44 
(avsnitt 2.1, institutionella krafter), fortsättning i gryningsårens motstånd (avsnitt 
2.2, mediala krafter i), via re-presentation av ursprung och motstånd (avsnitt 2.3, 
gränsgående krafter), lägger kapitlet en grund/öppnar för den underhållningsid-
rottsliga empirin i kapitel 3-5. I kapitlet praktiseras punkterna 3 och 4 i metodo-
login. Jag försöker beskriva den processuella karaktären av diskurs. Dels via två 
inledande diskurser som beskriver grunddrag i tillblivelsen av hittillsvarande 
svenska upplevelseindustriella spelplan. Dels via en avslutande diskurs konstrue-
rad som en tänkbar möjlighet (T) inför det andra kapitlet i tillblivelsen av den 
svenska upplevelseindustriella spelplanen.  

Företagsekonomins tilltagande identifiering av och fokus på lönsamhetspotentia-
ler i kunskap om människans kognitiva, perceptiva och affektiva förmågor i ter-
mer av upplevelse/erfarenhet (’experience’) kan läsas som innovativt och entre-
prenöriellt i en företagsekonomisk kontext. Bortom sådan kontext är företagse-
konomin dock nykomlingar i sammanhanget:  

 
Besides priests, artists are among the oldest experience suppliers 
of civilized society in the sense that they serve the transcendent 
and intellectual, as well as emotional, needs of humankind. Reli-
gion and art are forms of expression through which society and its 
members understand themselves and their context of living, but 
that also offer alternative views of things, both material and imma-
terial. Artists deal with pure experience production which includes 
creating something out of nothing, or, expressed with a marketing 
phrase, adding immaterial value to a material entity (Lindqvist, 
2007: 28). 

 
Utifrån religionens, kulturens och konstens insikter i människans kognitiva, per-
ceptiva och affektiva förmågor samt medvetenhet om den makt det för med sig 
vad gäller utformning av människans livsvärld, upplevs marknadspenetreringen 
av ”ensamrätten” till den upplevande och erfarande människan följaktligen som 
något hotfullt: 
––––––––– 
44 Ursprung ska inte förstås som anspråk på formande av stabila ”ur-ursprung” utan på noder i tid och 
rum där data visar på en förtätning av mängden aktiviteter. 
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”Marknaden” uppfattas ibland att tränga allt längre in i kulturens 
finrum […]. I de flesta fallen handlar kritiken om att kulturen 
kommersialiseras, vilket är en del av en större process, nämligen 
ekonomiseringens erövring av samhällets alla sfärer (Aronsson, 
2007: 16). 
 
Jag befarar att upplevelseindustrin har satt allvarliga spår på 
kristenheten. På många håll försöker man servera det kristna bud-
skapet i snabba, korta upprepade sekvenser och underhållande 
program med sensationella inslag. Emotionell intensitet kan närma 
sig extas och skapa en osund andlig prestationsångest i individens 
strävan efter att få del av en gudomlig upplevelse av något slag. 
Guds frid, försoning, sanning och makt hamnar mer och mer i 
skuggan av underhållning och upplevelser där människan står i 
centrum – medvetet eller omedvetet (Aila Annala, Dagen, 2004-
10-26).  

 
I Norrlands Akvavit (2007) berättar Torgny Lindgren om predikanten Olof Hel-
merssons senkomna ånger inför den lidelsefulla väckelse han förkunnade i det 
inre av Västerbotten under tidigt 1950-tal. Berättelsen slutar med att Olof och 
dottern Marita åter finner varandra. Därtill dyker en summa pengar upp. Relativt 
hotbilderna ovan (Aronsson, Annala) funderar de två i ett sista samtal lite annor-
lunda över samspelet mellan det uppvaktande farliga och det hotade goda:   
 

Man får väl tro på Gud även om man är avfälling? sade Marita. Om 
man skulle hava lust? Även om man med full kraft hängiver sig åt 
synden?  

Givetvis, sade Olof Helmersson. Det är synden som är hu-
vudsaken. I stort sett alla avfällingar är troende.  

 Så att, sade Marita. Nu då jag har de nödiga medlen. Jag 
ska kasta mig ut i synden. Och bli avfälling.  

Min dotter, sade Olof Helmersson. Du kommer aldrig att 
ångra dig.  

Med alla de här pengarna, sade Marita, kan man väl åstad-
komma ganska mycket synd, pappa? 

Ja, sade Olof Helmersson. Nästan obegripligt stora mäng-
der. Synden är oftast förvånansvärt billig.  

Det värsta är, sade Marita, att då blir det öde här i Sten-
lunds. 

En ödegård mer eller mindre, sade Olof Helmersson, det 
spelar ingen roll i de här trakterna. […] 

För nog är det väl på det viset, pappa, sade Marita, att som 
avfälling kan man ha mycket roligare ute vid kusten eller i södra 
Sverige? Då man ska vältra sig i synden? 

Ja, sade Olof Helmersson. Utbudet är större (Lindgren, 
2007: 221-222). 
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Utbudet är större.  

Otvivelaktigt är det så efter den ”konkurrensutsättning” som genomförts av 
den upplevande och erfarande människan i vilken intressenterna söker länka just 
sin externa verklighet till människans inre, personliga och subjektiva verklighet 
och därmed till dennes sökande efter mening och syfte (Gustafsson, 2008: 25).  

Hur gick denna ”konkurrensutsättning” till i Sverige? 

2.1 Upplevelseindustrin som framtidens 
marknadsestetik 
Upplevelseindustrins företrädare och tillskyndare ser inte helt överraskande den-
na som något gott, bra och vettigt. Det var som normativ diskurs, som represen-
tant för Sveriges framtid och framtidens marknadsestetisk, som den svenska upp-
levelseindustrin etablerades som just sådan (de områden/fält/branscher/sektorer 
som inbegreps uppstod givetvis inte i och med upplevelseindustrin, de har oftast 
många år eller ännu fler på nacken). I Upplevelseindustri: Marknadens logik och 
organisatoriska förutsättning rapporterar den organisatoriske kameleonten Nik-
las Gustafsson45 (2008) till Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) om upp-
levelseindustrin som essensen av utveckling och framtid, som något varandes i 
framkant av tre s k megatrender, en legering som genererar den kapacitet som ti-
digare varit förbehållen ”präster och artister” (Lindqvist, 2007: 28): 

 
Inom upplevelseindustrin möts framkanten av tre megatrender som 
alla starkt har påverkat innovation, företagande och erbjudandens ut-
formning i de flesta branscher under de senaste åren. Dessa tre me-
gatrender är service, IT och upplevelser. […]  

Den tredje trenden handlar om just upplevelser och dess 
betydelse i ekonomin. Erbjudanden är i dag i mycket större utsträck-
ning än tidigare designade att länka in i konsumenters mentala och 
symboliska processer och till deras idéer om mening och värde. 
Många erbjudanden som, tillsynes, utgörs av produkter är egentligen 
bara bärare av en kontext, en känsla eller historia som är meningsfull 
för konsumenten. Produkten länkar en extern verklighet med en inre, 
personlig och subjektiv verklighet som karaktäriseras av sökandet 
efter mening och syfte (Gustafsson, 2008: 25). 

 
Som data för att beskriva denna normativa diskurs används här 32 publikationer 
producerade av nio olika svenska institutionella krafter under perioden 1999-
2008. Tabell 3 ger en översikt över dessa 32 publikationer:  
 
––––––––– 
45 Niklas Gustafssons organisatoriska skepnader (se tabell 3 nedan) är doktorand (Stockholms univer-
sitet), forskare (Stockholm Centre for Tourism Research), egen företagare (NIGU Research & Con-
sulting; FBA Holding AB) samt seniorkonsult (Handelns Utredningsinstitut).  
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Tabell 3: 32 publikationer från nio svenska institutioner om upplevelseekonomin/upplevelseindustrin 
1999-2008 (numreringen 1-32 är min). 

 
Nr/År 

 
Publikation 
(sidantal) 

Publicerande  
institution 

I samverkan 
med 

Författare/ 
Redaktörer 

F:s/R:s  
hemvist 

01/1999 
 

Blandade upplevelser. 
En förstudie om svensk 

upplevelseindustris 
möjligheter, med för-
slag till åtgärder (77s) 

KK-stiftelsen Experter från 17 
identifierade 

delområden inom 
upplevelse 
industrin 

Katarina 
Almquist 

Maria  
Engström 
Kenneth 
Olausson 

KK-
stiftelsen 

KK-
stiftelsen 

Interaktiva 
institutet 

02/2000 
 

KK-stiftelsen AHA-
dagarna. Oktober 2000 

(39s) 

KK-stiftelsen Svenska  
GALLUP 

Karin 
Nelsson 

Anna 
Jormakka 

Båda vid 
Svenska 

GALLUP 

03/2000 
 

AHA-dagarna, 500 in-
tervjuer (23s) 

KK-stiftelsen Svenska  
GALLUP 

Karin  
Nelsson 

Anna  
Jormakka 

Båda vid 
Svenska 

GALLUP 

04/2001 
 

Aha Sweden: en indu-
stri utan skorstenar 

(205s) 

KK-stiftelsen 16 skribenter 
(mest medieper-

sonligheter) 

Anna  
Lindsjöö 

Frilans-
journalist 

05/2001 Arbete för nöjes skull – 
Var finns de nya job-
ben inom upplevelse-

näringen? (206s) 

Arbetsmarknads- 
styrelsen 
(AMS) 

Statistiska  
Centralbyrån 

(SCB) 

Katarina 
Berggren 

Hans  
Tydén 

Båda vid 
AMS 

06/2002 Upplevelseindustrin i 
Sverige 2002. Närings-

liv och utbildningar 
(7s) 

KK-stiftelsen Centrum för 
Marknadsanalys 

(CMA) 

Katarina 
Almquist 

Carin Daal 
 

Båda vid 
KK-

stiftelsen 

07/2002 Näringsliv inom upple-
velseindustrin 

(54s) 

KK-stiftelsen Centrum för 
Marknadsanalys 

(CMA) 

Katarina 
Almquist 

Carin Daal 

Båda vid 
KK-

stiftelsen 
08/2002 Utbildningar inom upp-

levelseindustrin 
(64s) 

KK-stiftelsen Centrum för 
Marknadsanalys 

(CMA) 

Katarina 
Almquist 

Carin Daal 

Båda vid 
KK-

stiftelsen 
09/2003 Upplevelseindustrin 

2003. Statistik och 
jämförelser (46s) 

KK-stiftelsen QNB Analys & 
Kommunikation/ 
Tobias Nielsén 

Katarina 
Almquist 

Carin Daal 

Båda vid 
KK-

stiftelsen 
10/2003 Instruktionsdokument 

(23s) 
KK-stiftelsen Statistiska Cen-

tralbyrån (SCB) 
- - 

11/2003 En studie om forskning 
inom upplevelseindu-

strin (50s) 

Verket för Innova-
tionssystem 

(VINNOVA) 

NIGU  
Research &  
Consulting 

Niklas  
Gustafsson 

NIGU  
Research & 
Consulting 

12/2004 SVENSK FORSK-
NING – rik på upple-

velser (66s) 

Verket för Innova-
tionssystem 

(VINNOVA) 

Stockholm Centre 
for Tourism Re-

search (SCT) 

Niklas  
Gustafsson 

Stockholms 
universitet 

13/2004 UPPLEVELSEINDU-
STRIN 2004. Statistik 

(14s) 

KK-stiftelsen QNB Analys & 
Kommunikation 

Tobias  
Nielsén 

QNB  
Analys & 

Kommuni-
kation 

14/2005 Upplevelsers roll för 
näringslivet (51s) 

Kungl. Ingenjörs- 
vetenskaps- 
akademien 

(IVA) 

 VINNOVA 
& Stiftelsen 

Svensk Industri- 
design (SVID) 

- - 
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15/2005 International Competi-
tiveness and Experi-

ence Industries 
(50s) 

Verket för  
näringslivs- 
utveckling 
(NUTEK) 

Invest in Sweden 
Agency (ISA) 
& VINNOVA 

Dominic 
Power 
Niklas  

Gustafsson 

Uppsala 
universitet 

Stockholms 
universitet 

16/2005 Att leva på sin talang – 
Kreatörers behov av 

entreprenörskap. Pilot-
studie på uppdrag av 
KK-stiftelsen (112s) 

KK-stiftelsen 
 
 

QNB Analys & 
Kommunikation 

Staffan 
Gullander 

 
Stefan 

Karlsson 
 

Janne 
Lundqvist 

 
Sara  

Lönnroth 
 

Niklas 
Strandqvist 

Sthlm 
School of 

E-ship 
Dinki/ 
Brand 

Happening 
LUNKAN 
Music & 
Media 

Svenska 
Moderådet  

 
Stockholms 
Improvisa-
tionsteater 

17/2005 Kunskapsutbyte och 
samverkan mellan upp-

levelseindustri och  
annan industri (29s) 

KK-stiftelsen 
 

IVF Industri-
forskning och ut-

veckling AB 

Barbro  
Lagerholm 
Jan Sjögren 

Båda vid 
IVF Indu-
striforsk-
ning och 

utveckling 
AB 

18/2006 Internationalisering av 
svensk upplevelseindu-

stri (48s) 

KK-stiftelsen Inregia AB Gustav  
Fridlund 
Magnus  

Furingsten 

Båda vid 
 Inregia AB  

19/2006 FUNK. En tillväxt 
modell för upplevelse-

industrin (148s) 

KK-stiftelsen Carin Daal 
Ingegerd Green 

Lars-Erik  
Rönnlund 

Putte Svensson 

Tobias  
Nielsén 

 

QNB  
Analys & 

Kommuni-
kation 

20/2006 FUNK. En tillväxt 
modell för upplevelse-
industrin (Sammanfatt-

ning) (8s) 

KK-stiftelsen - Tobias  
Nielsén 

QNB  
Analys & 

Kommuni-
kation 

21/2006 FUNK. A growth mod-
el for the experience 
industry (Summary) 

(8s) 

KK-stiftelsen - Tobias 
Nielsén 

QNB  
Analys & 

Kommuni-
kation 

22/2006 
 

Export of Swedish Ex-
perience Industry. A 

basis for prioritization 
of segments, markets 
and activities (42s) 

Exportrådet Inregia AB 
(WSP Group) 

Gustav  
Fridlund 
Magnus  

Furingsten 
Joakim  

Johansson 

Alla tre vid  
Inregia AB 

(WSP 
Group) 

23/2006 Creative Directions – a 
Nordic framework for 
supporting the creative 

industries (40s) 

Nordic Innovation 
Centre46 

(Nordic Council 
of Ministers) 

Sju forskare från 
fem nordiska län-

der samt  
VINNOVA  

Dominic  
Power 
Johan  

Jansson 

Båda vid 
Uppsala 

universitet 

––––––––– 
46 Nordic Innovation Centre är Nordiska Ministerrådets främsta instrument för att främja ett innova-
tivt och kunskapsintensivt nordiskt näringsliv är således inte en renodlat svensk institutionell aktör.  
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24/2006 Nordic design for a 
global market. Policies 
for developing the de-

sign industry in the 
Nordic Region (16s) 

Nordic Innovation 
Centre 

(Nordic Council 
of Ministers) 

Dominic  
Power 
Johan  

Jansson 
Mark  

Lorenzen 

Dominic 
Power 
Johan  

Jansson 
Mark  

Lorenzen 

Uppsala 
universitet 
Uppsala 

universitet 
C-hagen  

B-s School 
25/2007 Mötesplatser för upp-

levelseindustrin. Meto-
der för samproduktion 
av kunskaps- och kom-

petensutveckling 
(154s) 

KK-stiftelsen Karsten Thurfjell 
(Sveriges Radio) 
Mikael Nilsson 
(KK-stiftelsen) 

Stina  
Algotsson 
Carin Daal 

Båda vid  
KK-

stiftelsen 

26/2007 Nybyggarna.  
Hur använder vi 

FUNK?  
(66s) 

Nätverket för  
upplevelse- 

industrin 

KK-stiftelsen  
Anders Sjöstedt  
(Nätverket för 

upplevelse 
industrin) 

Putte Svensson 
(Rock City) 

Tobias  
Nielsén 

QNB  
Analys & 

Kommuni-
kation 

27/2007 Kreativ tillväxt? – En 
rapport om ”kreativa 

näringar” i politik och 
statistik (140s) 

Institutet för  
tillväxtpolitiska 

studier 
(ITPS) 

- Sex  
tjänstemän 
vid ITPS 

Samtliga 
vid  

ITPS 

28/2007 A Creative Economy 
Green Paper for the 

Nordic Region 
(68s) 

Nordic Innovation 
Centre 

(Nordic Council 
of Ministers) 

Tom Fleming 
Creative  

Consultancy 

Tom  
Fleming 

Tom  
Fleming 
Creative 
Cons-cy 

29/2008 Upplevelseindustri: 
Marknadens logik och 
organisatoriska förut-

sättningar (36s) 

Institutet för  
tillväxtpolitiska  

studier 
(ITPS) 

Handelns Utred-
ningsinstitut 

(HUI) 

Niklas  
Gustafsson 

Handelns 
Utrednings-

institut 
(HUI) 

30/2008 Nybyggarna `08.  
Upplevelseindustrin 

2008 (56s) 

Nätverket för  
upplevelse- 

industrin 

KK-stiftelsen 
QNB Analys & 
Kommunikation 

Anders 
Sjöstedt 

 
 

Tobias  
Nielsén 

Nätverket 
för upple-
velseindu-

strin 
QNB  

Analys & 
Kommuni-

kation 
31/2008 Från möten till tillväxt? 

Effektutvärdering av 
KK-stiftelsens satsning 
på upplevelseindustrin 

(194s) 

KK-stiftelsen Ramböll  
Management  
Consulting  

Sverige 
(Center för Upp-
levelseindustri) 

Fem an-
ställda vid 
Ramböll  
Manage-

ment  
Consulting  

Sverige 

Samtliga 
vid  

Ramböll 
Manage-

ment 
Consulting 

Sverige 
32/2008 U1:  

Upplevelseindu-
strin/Kapitel 1. En ut-
ställning om en indu-
stris födelse, uppväxt 

och tillväxt (142s) 

KK-stiftelsen Svensk Idé 
U-industrins 

åtta mötesplatser 
Nätverket för  
u-industrin 

QNB A & K 
High! Graphics 

Ramböll  
M fl 

- - 

               Källa: Egen konstruktion. 
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2.1.1 Beskrivning av kommunikativa mönster i 32 
institutionella publikationer 1999-2008  
Med 21 av 32 publikationer är KK-stiftelsen/Nätverket för upplevelseindustrin 
otvetydigt den ledande kraften bakom det institutionella inslaget i formeringen 
av den normativa svenska upplevelseindustriella diskursen 1999-2008. Med des-
sa 21 publikationer som dominerande institutionell kraft träder följande kommu-
nikativa mönster fram ur de 32 publikationerna som helhet:  
Exkludering av diskurstypen vetenskap i formeringsprocessen: Med ett undan-

tag (Staffan Gullander) har forskare och högskolevärld inte anlitats i KK-
stiftelsens/Nätverket för upplevelseindustrins formeringsarbete. Man föredrog att 
istället arbeta med a) företrädare för de branscher formeringen berörde, b) egna 
anställda (Katarina Almquist och Carin Daal är mest tongivande), c) journalis-
ter/mediepersonligheter (Anna Lindsjöö, Karsten Thurfjell, Tobias Nielsén, 
Christer Isaksson (anlitad som historieskrivare i Restposten (2001) då KK-
stiftelsen med Madeleine Caesar som ny vd påbörjade en mer aktiv och profile-
rad varumärkesstrategi i början av 2000-talet), d) kommunikationsbyråer och 
konsultföretag inom marknadsanalys och industriutveckling (Centrum för Mark-
nadsanalys, QNB Analys & Kommunikation, Dinki/Brand Happening, Swerea 
IVF (dåvarande IVF Industriforskning och utveckling AB) samt i senare faser 
(2006-2008) e) svenska filialer av globalt verksamma konsultföretag (WSP Ana-
lys & Strategi (dåvarande Inregia AB), Ramböll Management Consulting Sveri-
ge). Med en avsevärt blygsammare publikationsvolym uppvisar ITPS (egna an-
ställda och konsultföretag47), AMS (egna anställda), Exportrådet (konsultföretag) 
och IVA (egna anställda) samma mönster. Övriga tre institutioner arbetar med ett 
motsatt mönster; i stort anlitar man forskare och högskolevärld för sina bidrag 
till formeringsprocessen (VINNOVA, två av två; NUTEK, en av en; Nordic 
Innovation Centre, två av tre). Sammantaget framträder ett mönster av antingen-
eller (forskare/högskolevärld eller andra aktörer/andra världar) på bekostnad av 
både-och. KK-stiftelsen har således inte beaktat det ena av två ursprungsuppdrag, 
att ”stödja mindre högskolor och utveckla samarbete mellan näringsliv och hög-
skola” (Isaksson, 2001: 58) vid produktion av publikationer. Man har dock i 
andra avseenden sökt beakta detta ursprungsuppdrag genom försöken att utveck-
la samarbeten mellan upplevelseindustri och högskola kring främst utbildning på 
de orter mötesplatserna är förlagda. Dels i projektform (Diarienummer 
2005/0360) och dels (främst) via mötesplatsernas vardagliga arbete. De resultat 
som uppnåtts redovisas i Algotsson & Daal (2007: 142-145) av vilka det framgår 
att man fortfarande är i startfasen; man har fokuserat på behovsinventering samt 
på bearbetning av tematiseringströsklar:48  
––––––––– 
47 För publikation 29 anlitades HUI vilket är kategoriserat som konsultföretag 
(http://hui.demo.litium.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=11&IncPage=3160&Destination=31
51, 2008-08-20). Dock har författaren, Niklas Gustafsson, flera olika organisatoriska hemvister (se 
ovan) varför gjorda gränsdragningar inte är huggna i sten.  
48 ”Med ”tematiseringströskel” avses att olika system har olika grundläggande värden för sin kom-
munikation. Därför kan det vara svårt för miljörörelsen (miljö som värde) och industrin (vinst som 
sin logik) att sätta upp en gemensam agenda för kommunikation. Man talar helt enkelt olika språk” 
(Carlsson, 2004: 12). 

http://hui.demo.litium.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=11&IncPage=3160&Destination=31


57 
 

En tydligt uttalad förväntning på mötesplatsen har från början varit 
att den ska skapa och utveckla konkreta möten mellan olika bran-
scher och mellan näringsliv och högskola. Avsikten är att mötet i 
sig ska ge kunskap och kompetens och att det i bästa fall leder till 
nya insatser. Ett konstaterande som återkommer är att man talar 
olika språk – och att de första mötena ofta måste handla om att lära 
sig förstå och acceptera den andra partens språk. Att mötas person-
ligen är ofta en förutsättning för att personer med olika erfarenhe-
ter och kompetenser ska kunna hitta fram till skarpa projekt och 
långsiktiga samarbeten (Algotsson & Dahl, 2007: 139) 

 
Frågan är vad sådana förväntningar grundas i. Delaktighet är ett viktigt inslag i 
svenskt arbetsliv. Väljer man att under tio år bygga upp kunskap och kompetens 
via 21 publikationer varav 20 inte innefattar några representanter för högskola 
och forskning är det tämligen givet att den sammantagna effekten blir förstärkta 
snarare än nedslipade tematiseringströsklar. 
Centraliserad begreppsmakt och decentraliserad meningsbestämning: Aktö-

rer landet runt har varit involverade i meningsbestämning och innehållslig ut-
formning av upplevelseindustrin och dess mötesplatser är belägna på åtta olika 
platser i landet. Begreppsmakt över de publikationer som består långt efter och 
långt bortom de sammanhang de tillkom i utgår dock från och återkommer till 
centralmakten i vid mening (Stockholms län med omnejd). Samtliga institutio-
nella röster utom två är Stockholmsbaserade (fyra myndigheter49 som agerar på 
regleringsbrev från regering och riksdag (ITPS har postadress i Östersund men 
också kontor i Stockholm), KK-stiftelsen, halvstatliga Exportrådet samt IVA). 
KK-stiftelsens skapelse, Nätverket för upplevelseindustrin, har postadress i 
Malmö men framstår som en virtuell organisation beroende av finansiellt stöd 
från KK-stiftelsen.50 Nionde institutionen, Nordic Innovation Centre (NICe) är 
den enda som explicit sökt en ”utomstående röst” och sett förtjänster med det.51 
Av företagsröster som anlitats mer än en gång dominerar Stockholmsbaserade 
QNB Analys & Kommunikation stort (nio st). Därefter följer Linköpingsbasera-
de Centrum för Marknadsanalys (tre st), Stockholmsbaserade Niklas Gustafsson 
i olika skepnader (NIGU, HUI) (två st) samt globalt verksamma konsultföretag 
med Stockholmsfilialer (WSP Analys & Strategi (dåvarande Inregia AB) och 

––––––––– 
49 AMS är nedlagt och dess uppgifter är sedan 2008-01-01 överförda på Arbetsförmedlingen.  
50 När KK-stiftelsen via Sverige-turné/mobil utställning och tillhörande bok(slut) (publikation nr 32) 
lämnade över ansvar för koordinering av upplevelseindustrin till Nätverket för upplevelseindustrin, 
beslutade man också om stöd på ytterligare 24 nya miljoner fördelade på två år (KK-stiftelsen, 
Pressmeddelande 2008-01-30, www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=12285, 2008-05-24). 
51 ”In order to get a constructive non-Nordic view, Tom Fleming Creative Consultancy, a UK based 
leading international Creative and Knowledge Economy consultancy, has been commissioned by the 
Nordic Innovation Centre (NICe), on behalf of the Nordic Council of Ministers” (Fleming, 2007: 9). 
Fleming/TFCC (London) är på nivån under men samverkande med (Fleming, 2007: 47/not 45) den 
grupp av tankesmedjor (t ex Creative Clusters, Sheffield; KEA, Bryssel; MKW, München; The Work 
Foundation, London; NESTA, London) som genererar de policyrapporter på nationell departements-
nivå och på EU-nivå som fungerar som diskursivt nav till vilket i princip samtliga andra aktörer rela-
terar sig ”på ett naturligt vis”.  

http://www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=12285
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Ramböll Management Consulting Sverige) med två publikationer vardera. Samt-
liga högskoleröster utom en (Mark Lorenzen) är verksamma i Stock-
holm/Uppsala. Två av rösterna har vetenskapliga publiceringar inom upplevelse-
fältet (Power och Lorenzen). Sammanfattningsvis; med ”Sverige är unikt”, 
”Upplev Sverige” och liknande berättelseförkortningar kommuniceras den unika 
upplevelsen i det lokala livet. Men ramen för sådana livsformer regleras och pre-
ciseras diskursivt av ett fåtal röster geografiskt centrerade runt centralmakten. 
Händernas fingrar och en lokalkarta över Stor-Stockholm med omnejd är nog för 
att ringa in personer med reell begreppsmakt över den normativa svenska upple-
velseindustriella diskursen 1999-2008. 
Kommunikativa öppningar: En granskning av KK-stiftelsens verksamhet ut-

förd av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
(2002) var mycket kritisk till satsningen på upplevelseindustrin. Flera av argu-
menten som framfördes säger mer om akademiernas oförmögenhet att uppfatta 
centrala inslag i det som sedan dess allt oftare ses som djupgående förändringar 
av ekonomi och samhälle. I ett avseende är dock akademiernas kritik intressant; 
om att satsningen på upplevelseindustrin är att uppfatta som en näringspolitisk 
satsning snarare än en utbildningssatsning (kunskap och kompetens är KK-
stiftelsens verksamhetsfält). Iakttagelsen stämmer om man med ”stämmer” me-
nar överensstämmelse med att det återkommande i olika publikationer (t ex nr 
01, 02, 05, 07, 08, 17) framhålls att svenskt näringsliv har stora behov av mer 
kunskap, högre kompetensnivå, mer kreativitet samt snabbare överföring av ny 
kunskap från högskola till näringsliv. Man menade att dessa behov var särskilt 
stora inom traditionell industri (Isaksson, 2001: 43). Man menade att traditionell 
industri behöver en injektion, ny energi och framtidstro då det mesta av energin 
går till effektiviseringsarbete varför ”förhållandevis små resurser avsätts till att 
experimentera med och utveckla nya typer av kunderbjudanden, organisations-
former m m. Kreativitet för att finna nya lösningar behövs. För lite nytt kommer 
till helt enkelt” (Lagerholm & Sjögren, 2005: 14). Dessa behov i den traditionel-
la industrin matchades med kompetenserna inom upplevelseindustrin vilka sågs 
som representanter för kreativitet och därmed som motorn för att hitta nya lös-
ningar: ”Kunskap om kreativitet, kreativa processer, kreativt ledarskap, kreativi-
tetsbefrämjande miljöer – hur utformar och skapar man dem?” (Lagerholm & 
Sjögren, 2005: 14) Gammalt och nytt, behov och matchning, effektivitet och 
kreativitet – allt samlades i KK-stiftelsens program Expertkompetens: ”Tanken 
föds på korta skräddarsydda utbildningar anpassade till en större företagsgrupps 
behov. […] Högskolor och forskningsinstitut inleder konsortieliknande samarbe-
te för att starta utbildningar inom områdena livsmedel och bioteknik, intelligenta 
produkter och strategisk affärsutveckling. Inom programmet sker stiftelsens sats-
ning på upplevelseindustrin” (Isaksson, 2001:45). Återkommande ansträngningar 
i KK-stiftelsens publikationer att legitimera valet av begreppet upplevelseindu-
stri (istället för internationellt mer förekommande kulturindustri och kreativ in-
dustri) med argumentet att konsumenten därmed hamnar mer i fokus kan dels ses 
som ett inslag i KK-stiftelsens behov av ”cred” inom den upplevelseindustri man 
satte sig för att formera; att ”hotta upp” traditionellt näringsliv fungerar dåligt 
som säljargument inför den kreativa klassen. Dels som ett inslag i KK-stiftelsens 
process att forma en identitet inåt och profil utåt för att nå bortom de turbulenta 
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startåren52 då starten på upplevelseindustrisatsningen och Madeleine Caesars vd-
skap i stort sammanfaller. Det här samspelet mellan etablerade former av pro-
duktion (att svara upp mot traditionellt näringslivs behov) och nya former av 
konsumtion (att i Sverige implementera en konsumtionsfokuserad variant av in-
ternationella kreativitetstrender) med upplevelseindustrin som materiellt förank-
rad medierande kraft och gränsgångare (upplevelseindustrins särart är prosum-
tionen) kan kritiseras likt de kungliga akademierna gör ovan. Det kan också läsas 
som innovativt agerande av en autonom forskningsstiftelse53 med en entreprenö-
riell vision att intensifiera kommunikation och därmed kunskapsutbyte och kom-
petensöverföring mellan statiska gränsdragningar som traditionellt/nytt, produk-
tion/konsumtion och kreativitet/effektivitet. Det de kungliga akademierna be-
tecknar som en näringspolitisk satsning blir i sådan läsning ett entreprenöriellt 
inslag i en mer komplex och sammanflätad process av omdaning av existerande 
industri genom etablerande av en ny samtidigt som denna (upplevelseindustrin) 
inte bara utvecklar (traditionell industri) utan också utvecklas (som legitim indu-
stri) med konventionella anspråk på bidrag till BNP, tillväxt och välstånd allt ef-
ter som dess tillkomst- och legitimeringsprocess fortskrider. Cirklar såväl sluts 
(det nya traditionaliseras, det traditionella förnyas) som vidgas (ny typ av indu-
stri ökar total mängd industrier, nya former för konsumtion ökar total mängd 
konsumtion, nya typer av gränsgångare ökar omfånget på gränsgåendet vilket 
kan inskärpa gränsgåendets betydelse).  
Samhällsomvälvande potential: Upplevelseindustrin bidrar till att stöpa om 

arbetsmarknad och utbildningssystem på vis som ännu inte kan överblickas. Då-
varande Arbetsmarknadsstyrelsen var en av få andra institutionella aktörer som 
”gjorde något” (2001, publikation nr 05) de första åren (1999-2004) då KK-
stiftelsen i princip var ensamma i formeringsarbetet. Inledningen av den ambitiö-
sa rapporten belyser upplevelseindustrins potential att utgöra såväl låglönefälla 
som löne- och meritmässig uppgradering av annat kunnande och andra kompe-
tenser än de formell utbildning genererar. Å ena sidan låglönefälla: ”Till skillnad 
från andra tillväxtbranscher […] riskerar inte upplevelsenäringen att hämmas i 
sin tillväxt på grund av utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Eftersom när-
ingen i hög grad vänder sig till personer med högst gymnasial utbildning finns 
det god tillgång på arbetskraft” (Berggren & Tydén, 2001: 8). Å andra sidan 
uppgradering av annat kunnande/andra kompetenser: ”Ofta är det andra kompe-
tenser som värdesätts högre av arbetsgivarna än formell utbildning. Det kan t.ex. 
gälla social kompetens […] men även kompetens i form av särskilda talanger, er-
––––––––– 
52 ”VD Anders Flodström stannade bara en kort period. Från vintern 1994 till sommaren 1995. Bjarne 
Kirsebom, som tillträdde i september 1995 och avgick i december 1998, lade grunden till inriktning-
en av stiftelsens verksamhet, som också snabbt växte i omfattning. Han efterträddes av Madeleine 
Cæsar som ny chef och verksamheten kommer in i en ny fas. Den omfattande verksamheten kräver 
konsolidering och att organisationen anpassas för att kunna hantera den stora projektvolymen. Utvär-
dering av verksamheten får allt större utrymme. Siktet ställs in på framtiden och en ny strategi utarbe-
tas för att KK-stiftelsen ska kunna vara en viktig aktör under lång tid” (Isaksson, 2001: 64). 
53 Civilrättsligt är forskningsstiftelserna ett privat rättssubjekt vilket ”medför att när staten bildar en 
stiftelse avsäger man sig ägandet och till viss del inflytandet över den egendom som avskiljs” (Riks-
dagens revisorer, 1999: 13). Statens indirekta styrning tilltog dock med en ny stiftelselag 1997-01-01 
vilken ger staten rätt att besluta om stadgeändringar samt om utnämning av styrelseledamöter. 
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farenhet från branschen och ett genuint intresse för området” (Berggren & Ty-
dén, 2001: 10). Varthän det lutar avgörs i spänningsfältet mellan de marknads-
krafter och politiska beslut som påverkar entreprenörskap och lönebildning samt 
de samhällskrafter som påverkar värdeformering. ”Marknadsledande” Storbri-
tannien kommunicerar i ett policydokument nyligen ett ställningstagande för det 
senare; en paradigmatisk värdeförskjutning relativt industrisamhället vilket, om 
det lyckas, rimligen påverkar lönsamhet och lönebildning positivt för kreativa 
entreprenörer och arbetstagare: ”In the coming years, the creative industries will 
be important not only for our national prosperity but for Britain’s ability to put 
culture and creativity at the centre of our national life” (Gordon Brown, PM, 
Storbritannien, i Department for Culture, Media and Sport, 2008: 1). KK-
stiftelsen kommunicerar i den sista publikation (nr 32) något som leder tankarna 
till lönefälla och mindre lönsamt, SME-grundat entreprenörskap: ”De flesta före-
tag i upplevelseindustrin i Sverige är små, mycket små. Det handlar till stor del 
om frilansare och småföretagare. 97,3 procent av företagen inom upplevelsein-
dustrin har 0–10 anställda” (KK-stiftelsen, 2008: 131). Det värdeformerande ar-
betet torde därför vara prioriterat på den svenska upplevelseindustriella agendan 
post-2008.  

2.1.2 Beskrivning av dags- och affärspress 1999-2008 
KK-stiftelsen agerade mycket medvetet i relation till medias roll då man tog 
taktpinnen i formerandet av upplevelseindustrin. Man ger mediegenomslag stort 
utrymme i sitt bokslut över satsningen (KK-stiftelsen, 2008) vilket är en tydlig 
indikation på att man såg den mediala bilden av upplevelseindustrin som en cen-
tral del av tillblivelseprocessen. Det angivna antalet artiklar (1946 st) som bevis 
för det mediala genomslaget förbryllar dock varför fyra databaser över svensk 
dags- och affärspress här har undersökts.54 Undersökningsperioden är 1999-2008 
men artiklar från åren innan 1999 har tagits med då tidiga rörelser är blygsamt 
förkommande kvantitativt men värdefulla kvalitativt.  
 
 

––––––––– 
54 AffärsData ingår i Bisnode-koncernen (Europas ledande utgivare av digital affärsinformation) vil-
ken ägs till 70 % av Ratos AB och 30 % av Bonnier AB. Komplett titellista över drygt 1 000 nyhets-
källor finns tillgänglig. Sesam.se är en söktjänst vars funktion för pressbevakning (Nyhetssök) lanse-
ras i samarbete med Retriever (Schibstedkoncernen äger såväl Sesam som Mediearkivet/Retriever) 
genom vilken man har tillgång till nästan 1 000 nyhetskällor med över 14 miljoner artiklar. Komplett 
titellista är inte publikt tillgänglig, varken via hemsidan för Sesam eller på hemsidan för moderbola-
get, Schibsted Sök AB/Schibstedkoncernen. Sesam har inte katalogiserat artiklar före 2003. Mediear-
kivet/Retriever är nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg för redaktionell research 
och medieanalys. Källorna är indelade i tre undergrupper (web, print och eter) och täcker närmare 80 
tryckta medier, mer än 10 000 nationella och internationella web-källor samt ett urval av de mest cen-
trala etermedierna i Norden. De äldsta delarna av mediearkivet sträcker sig tillbaka till 1984. Databa-
sen innehåller ca 7 miljoner svenska artiklar från dagstidningar och tidskrifter. Komplett titellista 
finns att ladda ned på KB:s hemsida. PressText är en databas som innehåller artiklar i fulltext från ett 
20-tal dagstidningar och tidskrifter. Komplett titellista finns tillgänglig. Källor: 
www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/databaserna, www.databas.bib.vxu.se, www.sesam.se, samt 
www.schibsted.com, 2008-09-03. 

http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/databaserna
http://www.databas.bib.vxu.se
http://www.sesam.se
http://www.schibsted.com
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Tabell 4: Antal artiklar per år med begreppet upplevelseindustri enligt sökning i fyra olika databaser 
över svensk dags- och affärspress samt enligt KK-stiftelsen (2008). 
 
  Databas/ 

Publ. 
År 

AffärsData 
 

(648 st) 

Sesam 
 

(529 st) 

Mediearkivet/  
Retriever 
(355 st) 

Press-
Text 

(135 st) 

Publ.  
Nr 32 

(1946 st) 
1994 3 - - 1 3  
1995 2 - - 1  - 
1996 9 - 2 - - 
1997 12 - 3 1 27 
1998 13 - 2 8 24 
1999 18 - 4 5 34 
2000 59 - 14 6 112 
2001 39 - 31 16 120 
2002 43 - 36 16 155 
2003 76 36 52 23 213 
2004 88 137 37 5 443 
2005 68 96 40 6 314 
2006 60 67 35 11 389 
2007 92 90 56 26 112 
2008 66 103 43 10 - 

Källor: Respektive databas per 2008-09-03 samt KK-stiftelsen, 2008: 8-32. 
 
Ingen av sökningarna i respektive databas når i närheten av KK-stiftelsens siffror 
vilket förbryllar av åtminstone två skäl.  

Dels för att effektutvärderingen (Heed et al., 2008) av satsningen på upplevel-
seindustrin uppger 257 artiklar i dags- och affärspress mellan 2000-2006 (Heed 
et al., 2008: 193) medan KK-stiftelsen i sitt egna bokslut över satsningen, publi-
cerat samma år, anger 1746 artiklar för motsvarande period och 1946 artiklar to-
talt. Frågan är hur samma institution i två på varandra följande egna publikatio-
ner utkomna samma år kan komma fram till så väsenskilda resultat. Några enkla 
svar finns men leder enbart en bit. Heed et al. (2008) anger t ex vilka medier man 
baserar sitt resultat på (endast 12 st.) medan det inte framgår i KK-stiftelsen 
(2008) (rimligt att anta att det är avsevärt fler än 12 st.). Ingen av de två publika-
tionerna anger källor. Det andra skälet är således relaterat till metod: Hur har 
KK-stiftelsen kommit fram till totalt 1946 artiklar för perioden 1994-2008?  

Tabell 4 ovan används därför som utgångspunkt för att analysera det av KK-
stiftelsen angivna mediala genomslaget för upplevelseindustrisatsningen i rela-
tion till resultaten från de fyra databaserna. De fyra databaserna täcker olika me-
dier, därtill under olika perioder, varför de behöver användas tillsammans men 
redovisas var för sig. Tabell 5 spaltar därför upp antal träffar per medium för att 
därigenom välja ”bästa notering” för respektive medium (i rödmarkerad stil) för 
att se om korsanvändning av de fyra databaserna gör det möjligt att nå upp till 
KK-stiftelsens angivna antal artiklar:  
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Tabell 5: Antal artiklar per medium med begreppet upplevelseindustri i fyra databaser över svensk 
dags- och affärspress. 
                   

                     Databas 
Medium 

       
AffärsData 
    (648 st) 

 
Sesam 
(529 st) 

 
Medieark./Retr. 

(355 st) 

 
PressText 
(135 st) 

Aftonbladet - 7 13 - 
Affärsvärlden 16 - - - 
Affarsvarlden.se 7 - - - 
Barometern - 16 - - 
Blekinge Läns Tidning - 12 - - 
Borlänge Tidning - 5 9 - 
Borås Tidning - 7 19 - 
Computer Sweden 20 - - - 
Dagens Industri 80 4 14 - 
Dagens Nyheter 70 16 - 40 
Dalademokraten - 13 - - 
Di.se 76 - - - 
Dn.se 11 - - - 
Eskilstunakuriren - 9 - - 
Expressen/GT/Kvällspost. - 8 - 30 
Falukuriren - 5 28 - 
FinansTidningen 22 - - - 
Göteborgs-Posten 40 18 43 12 
Hallands Nyheter - 8 9 - 
Hela Gotland - 7 - - 
Helsingborgs Dagblad - 9 19 - 
LO-tidningen 8 - - - 
Länstidningen Östersund - 11 - - 
Ny Teknik 20 - - - 
Nya Ludvika Tidning - - 9 - 
Nerikes Allehanda - 5 29 - 
Norrbottens-Kuriren - 17 - - 
Piteå-Tidningen - 21 - - 
Resumé 20 - - - 
Smålandsposten - 9 - - 
Sundsvalls Tidning - 11 - - 
Svenska Dagbladet 89 11 40 - 
Sydsvenskan 21 13 29 6 
Sydöstran - 13 - - 
Södermanlands Nyheter - 7 - - 
Södra Dalarnes Tidning - 5 11 - 
Veckans Affärer 38 - - 9 
Vision 22 - - - 
Värmlands Folkblad - 8 - - 
Östersunds-Posten - 10 14 - 
Östgöta Correspondenten - 13 - - 
Östran - 11 - - 
Övr. Medier (=� 6 artiklar) 88 220 69 38 
Källor: Respektive databas per 2008-09-03. 
 
Summerar man ”bästa noteringarna” i rödmarkerad stil för respektive medium 
blir resultatet 1159 artiklar. En klar ökning jämfört med den databas som enskilt 
ger mest träffar (AffärsData, 648 st) och metodiskt en verifikation på det nöd-
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vändiga med korsanvändning av flera källor men fortfarande långt ifrån KK-
stiftelsens angivna 1946 träffar.55 Slutsatsen blir att KK-stiftelsens angivna antal 
artiklar som bevis för det mediala genomslaget av satsningen på upplevelseindu-
strin inte har stöd i ovanstående undersökning vilket pekar på fyra tänkbara al-
ternativ: 1) KK-stiftelsen har använt andra databaser i sin pressanalys som täcker 
lokalpressen bättre. 2) KK-stiftelsen har använt en väl fungerande intern organi-
sation för pressbevakning och har i samverkan med t ex mötesplatserna bevakat 
lokalpress på en detaljnivå som inte täcks av databaserna. T ex är det rimligt att 
anta att Mötesplats Hultsfred genererar mycket press i t ex Vimmerby Tidning 
och att Mötesplats Hällefors gör motsvarande i t ex Filipstads Tidning och Nya 
Wermlands-Tidningen. 3) KK-stiftelsen har köpt pressbevakning från specialise-
rade företag vilka rimligen har finkalibrerade databaser/verktyg till förfogande. 
4) Den konsult som gjorde arbetet för KK-stiftelsens räkning i den aktuella rap-
porten har tagit med web-källor i sökkriterierna vilket vid söktillfället genererar 
1887 träffar i AffärsData för perioden 1994-01-01–2008-09-03 till priset av en 
stor mängd skräpträffar. 

Sammantaget har KK-stiftelsen agerat medvetet i relation till medias roll som 
social och kulturell praktik i formeringen av upplevelseindustrin. Det väl tilltag-
na utrymmet för mediegenomslaget i sitt bokslut över satsningen samt det syste-
matiska samarbetet med kommunikationsbyråer, grafiska designers och medie-
vana personer i allmänhet i de 21 stilmedvetna publikationerna visar på en tydlig 
kommunikationsstrategi. Sådan kommunikativ prioritet framstår som en central 
del av formeringsprocessen och kan läsas som innovativ relativt ”det traditionel-
la rapport- och utredningssverige” och därmed ett väsentligt skäl till att satsning-
en ses som lyckad om man med det avser att upplevelseindustrin numera ses som 
en etablerad och legitim del av Sveriges framtid. För produktion av publikationer 
valde man bort samarbete med forskning och forskare vilket är en riskabel stra-
tegi i en formeringsprocess som i mångt gick ut på ett bygga upp upplevelsein-
dustriellt strukturkapital i form av inre och yttre legitimitet. Genom att istället 
samverka med den kreativa klass man satt sig för att formera accepterade KK-
stiftelsen en väsentligt högre grad av risk men visade sig också uthålliga nog att 
hantera det institutionella och mediala motstånd man mötte i framförallt den för-
sta fasen (1999-2004) då man var enda institution med strategiska avsikter på 
den gryende spelplanen. Medialt är den geografiska spridningsgraden så den 
framträder i tabell 5 mycket god och accentueras ytterligare när man t ex gräver 
djupare i ”den långa svansen” av ”Övriga Medier” i Sesam; 220 artiklar i medier 
med sex artiklar eller mindre indikerar att minst ett 50-tal medier ytterligare skri-
vit om upplevelseindustrin runt om i landet. Den till Stor-Stockholm starkt cent-
rerade upplevelseindustriella begreppsmakten når ut till landets alla ändar.  
 

––––––––– 
55 Skulle man därtill rensa träffarna för de fall då samma artikel dyker upp i samma publikation men i 
olika medier (t ex i Dagens Nyheter print samt i dn.se), de fall av rena misstag (databasens maskinel-
la kategorisering har klickat i något avseende, någon perifer detaljskillnad genererar två poster för en 
artikel) samt rensa bort skräpträffar skulle det totala antalet träffar sjunka ytterligare.  
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2.2 Upplevelseindustrin som instrumentell 
tillväxtmotor 
Där Expressen och numera avsomnade FinansTidningen var två aktörer som i ti-
diga år (1996-1999) ledde opinionen för upplevelseindustrin artikulerades frän 
kritik främst på landets kultursidor. Det var en mix av totalsågningar från pro-
grammatiska positioner, kritik av begreppet upplevelseindustri (särskilt industri-
komponenten), kritik av Aha-konceptet (namnet på KK-stiftelsens initiala kom-
munikativa strategi för upplevelseindustrin), kritik av något specifikt som upple-
velseindustri, kritik av något med hjälp av upplevelseindustribegreppet (som 
slagträ, som den ”bogeyman” föräldrar tar till när barnen ska sansas) samt mer 
perspektiviserande kritik. Det förelåg ingen period av mer förutsättningslöst prö-
vande av begreppet och dess praktik. Aktörerna intog omgående förutsägbara 
positioner runt känd tematik: ur kultur som egenvärde löper dess samhällsnytta 
som emancipatorisk och demokratisk kraft vs kultursfären är cementerad i 1974 
års kulturproposition och därmed förändringsoförmögen i tider av djupgående 
förändringar av det svenska samhället vilket gör att man missar aspekter av kul-
turens nya vägar (Nilsson, 2003). Förespråkarna agerade tidigt men ganska snart 
gled tolkningsföreträdet över till kritikerna vilka i upplevelseindustrin såg kultu-
rens fiende i dess uppfattade kapacitet att reducera kultur till ett instrumentellt 
inslag i olika tillväxtdiskurser. 

Data för att beskriva denna kritiska diskurs frambringad främst av massmedia-
la krafter som deltog i formeringen av den svenska upplevelseindustriella spel-
planen 1999-2008, utgörs av 537 medieklipp56 som organiserats i NVivo 8 (av-
snitt 1.3.6) men däremot inte analyserats på det vis som görs med de idrottsrela-
terade medieklippen (kapitel 5). Urvalet av de medieklipp som redovisas nedan 
har gjorts kvalitativt (manuell genomläsning av dem) och sållningen har genom-
förts i en stegvis process enligt följande: 1) Två teman formulerades inlednings-
vis som intressanta, ’Den dominerande kritiken’ och ’Den varierade kritiken’. 2) 
Spännvidd och variation har prioriterats, ingen av de valda artiklarna ska repre-
sentera ”samma sak”. Även i temat ’Den dominerande kritiken’ har spännvidd 
och variation (i form av nyanser, grader, glidningar, etc.) prioriterats även om ar-
tiklarna som helhet söker beskriva en linje av dominant kritik. 3) Samhällsrele-
vans och potentiell teoretisk relevans har prioriterats; artiklar om upplevelsein-
dustrin i relation till kuriosa, perifera, avgränsade, triviala, etc. fenomen har valts 
bort till förmån för artiklar som relaterar upplevelseindustrin till ”stora frågor”.  

2.2.1 Den dominerande kritiken 
Nedan följer en inblick i den dominerande kritiken genom ett exempel på respek-
tive typ av kritik samt en kort kommentar till varje (ibland till två och två): 
 
––––––––– 
56 Resultaten från de mer kvantitativt (frekvens, mängd, mönster, etc) sökningarna i avsnitt 2.1.2 är 
en separat insats vilka inte organiserats i NVivo 8.  
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1. Totalsågning från programmatisk position:  
 

Upplevelseindustrins jippotempel är i dag en vardaglig syn. Det 
som nu händer är att tankebygget bakom dessa börjar formaliseras 
i kommunerna, och i sammanslutningar som Föreningen Even-
tansvariga i svenska kommuner. Frågan är om kommunernas kul-
tursekreterare tänker på vad upplevelseideologins intåg skulle in-
nebära för deras verksamhet – om de förstår att deras uppgift 
kommer bli att hantera ”Disney och donuts”? […]  

De som lanserar upplevelsebegreppet som varande något 
nytt har bara två teoretiker att luta sig mot, dansken Rolf Jensen 
och den amerikanske chefsideologen Joseph Pine (Malena Rydell, 
Dagens Nyheter Kultur, 2003-01-28). 
 

Kommentar: Artikeln har formen av recension (av Guide till upplevelsesamhället 
av Bengt Wahlström, 2002) men frigör sig omgående från den genren och över-
går till dagbokens fria tyckande. Rydell läser Wahlström och därmed upplevelse-
industrin som ett intellektuellt skämt. Rydells felslut är åtminstone två (förnums-
tigheten i ”tänker de på” och ”förstår de verkligen” får passera som välmenande 
omsorg): 1) Likt andra konsulter ger Wahlström ut en lättuggad puffkudde att 
skicka med i offerten till kommunkontoret samt att dela ut på seminarierna där 
det blir napp. Wahlström har marknadsförarens uppsåt men görs till intellektuell 
representant för en hel ”upplevelseideologi” så att Rydell därigenom får utlopp 
för sina preferenser inför ”upplevelseideologins intåg” under recensionens trygga 
täckmantel. 2) Med sin ”bara två teoretiker”-slogan blir Rydell det hon besvärjer 
då hon fri från besvärande insikter avfärdar förändringar av marknadssamband 
och konsumtionsmönster som praktiserats och beforskats sedan slutet av 1970-
talet (se avsnitt 2.3).  
 
2. Kritik av Aha-konceptet:  

 
Nedslag/Aha-dagarna: Som en femårsplan. Upplevelseindu-
strins managementkultur dränker alla välgörande motsätt-
ningar. […]  

Ett samhälle är ju inte minst sina motsättningar, och tvärs 
genom denna upplevelseindustri går faktiskt en av de djupare i da-
gens samhälle. Poängen med brinnande och konstnärligt kreativa 
människor är ju att de brukar vilja något helt annat än allt det där 
som går att göra lönsamt och massproducera. Alltså gör de mot-
stånd, är dissidenter, skapar fiender. Är med andra ord så främ-
mande som tänkas kan för den leende managementkultur och väl-
oljade pr-anda som låg som en parfymerad dimma över Liljevalchs 
denna dag (Lars Linder, Dagens Nyheter Kultur, 2001-10-06).  
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3. Kritik av begreppet upplevelseindustri:  
 
Det är lätt att göra sig lustig över KK-stiftelsens flåshurtiga försök 
att lansera termen "upplevelseindustri" som ett nytt paraplybe-
grepp för underhållnings-, rese- och kulturbranschen. Det är för 
brett, det är för luddigt, det är för konstruerat, det är för gammal-
dags (Bo Madestrand, Expressen Kultur, 2001-10-06).  

 
Kommentar: Det går inte att finna förlåtande röster om Aha-konceptet i pressma-
terialet. Det går heller inte att utläsa exakt när Aha-konceptet övergavs. Det fak-
tum att det övergavs tyder dock på att KK-stiftelsen gradvis kom till insikt att det 
upplevelseindustrin kom att associeras med genom Aha-konceptets tonläge, vo-
kabulär, retorik, val av publika företrädare, kultur och jargong var kontraproduk-
tivt relativt satsningens intentioner. Sammantaget valde man att stå fast vid be-
greppet upplevelseindustri men förändra den belastade strategi (Aha) med vilken 
begreppet och dess praktik så långt hade kommunicerats.   
 
4. Kritik av något specifikt som upplevelseindustri (här; glesbygdens rumsliga re-
surser som upplevelseturism): 

 
Varje svensk region med självaktning, i synnerhet glesbygdens 
krisorter, satsar numera på så kallad upplevelseturism. Kring 
fenomenet surrar hela bisvärmar av fritidsindustrins sveng-
elska konsultglosor: event managers, destination developers, 
nöjeskluster med synergieffekter, designbranding, science 
parks, feel goodpotential, upplevelsekapital, coolhunting, edu-
tainment managers, creative imagineering. […] 

När den mest fantasilösa trendigheten, den mest förutsäg-
bara konsultprosan buklandat i eftertankens kranka blekhet, åter-
står kanske ändå en lokal mobilisering (Johannes Ekman, Sveriges 
Radio Kulturkrönikan, 2005-05-22).  

 
Kommentar: Ytterligare en ur Stockholms kulturelit noterar konsultindustrins 
begreppsliga uppfinningsrikedom samt luftar sin syn på glesbygdens aktörer och 
möjligheter i undertexten. Huruvida Ekmans naturromantik i Skogen i vårt inre. 
Utmark och frihetsdröm (2008) surrar som alternativt krisrecept i någon svensk 
glesbygdsregion med självaktning är oklart.  
 
5. Kritik av något specifikt med hjälp av upplevelseindustribegreppet I:  

 
Hippie emeritus. Den titeln skulle Jan Svante Vanbart kunna 
sätta på ett eventuellt visitkort. Visionär vagabond är ett al-
ternativ. Numera bosatt i en ekoby i de mexikanska bergen ger 
han idag ut en diger bok, Vi drog – jorden runt med 68-
generationen. Det är ingen stor litteratur, men ett värdefullt 
tidsdokument, ackompanjerat av otaliga illustrationer: tid-
ningsklipp, foton, collage, affischer. […] 
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Under resans gång både decimeras och utökas kollektivet. 
Men barnen blir aldrig mer än staffage i framställningen och med 
risk för att låta som en kristdemokrat kan jag inte låta bli att undra 
vad dessa de minsta tyckte om att rastlöst fara från den ena platsen 
till den andra i sällskap med vuxna (ja föräldrar) som varken av-
höll sig från cannabis och LSD eller sexuella experiment. De villi-
ga kvinnokropparna och varma sköna brösten tillhör bokens röda 
trådar. […]  

Mest är Vanbart dock entusiastisk. Indiens misär – sväl-
tande människor, ruttnande lik – noteras, men synes beröra honom 
mindre än krånglen med visum och tullar. På det hela taget verkar 
världen – undantaget de exotiska kvinnobrösten – utanför kollekti-
vet väcka måttligt intresse. De avverkar miljöer, religioner, ur-
sprungsbefolkningar. Utan att själva fatta det är de ett slags förtida 
exponenter för konsumtionssamhällets upplevelseindustri.  

[…] Och särskilt rörande är det ständiga behovet att defi-
niera kollektivet som rebelliskt, i konstant opposition mot luthe-
ranska dygder och kälkborgerlig trångsynthet. Det är en polemik 
så pueril att man undrar om den är ironisk. Det är den inte. Till den 
glupske läsarens glädje skriver Jan Svante Vanbart på blodigt all-
var (Jan Karlsson, Sundsvalls Tidning Nöje/Kultur, 2005-08-12). 

 
6. Kritik av något specifikt med hjälp av upplevelseindustribegreppet II:  

 
I min värld så är basindustrin just basen för den svenska sam-
hällsmodellen. Ändå känns det som vi aldrig pratar om den, kan-
ske för att vi tar den för given? Vi pratar mer om turistnäring, upp-
levelseindustri, tjänsteproduktion och mervärden kring detta än om 
den bas som vår ekonomi och relativa välfärd bygger på. […] 

Miljarder investeras i bredbandsnät avsett för tjänstepro-
duktion och upplevelseindustrin men att få till en upprustning och 
ny dragning av vägarna 76 och 77 som skulle gynna bas- och ex-
portindustrin känns mycket avlägsen (Johan Westerholm (s), Norr-
telje Tidning Debatt, 2008-05-09). 

 
Kommentar: Exemplen visar på begreppets frikoppling från tid och rum. Det kan 
användas relationellt/kontrasterande i samtidsdebatt (exempel 6) eller anakronis-
tiskt/kontrafaktiskt (exempel 5) på tidsdokument. 
 
7. Perspektiviserande kritik I (kritik av formen för satsningen men inte av sats-
ningen som sådan): 

 
Visst finns det annars något både lovvärt och självklart i själva an-
satsen att öppna industrins ögon för kreativitet och konstnärlighet 
och, omvänt, försöka få skapande människor att inse näringslivets 
möjligheter. Svensk design, för att ta ett exempel, har naturligtvis 
betydligt större möjligheter än exportsiffrorna i dag visar.  
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Mer levande humaniora i direktörsrummen, alltså, större 
driftighet bland konstnärerna och bredare kontaktytor mellan de 
två världarna - kan Stiftelsen komma dithän är den bara att applå-
dera (Lars Linder, Dagens Nyheter Kultur, 2001-10-06).  

 
8. Perspektiviserande kritik II (kritik av ensidig syn på upplevelser men inte av 
betydelsen av upplevelser som sådana). 

 
Men samtidigt finns det något i dagens upplevelseneuros, som 
tycks markera en viktig attitydförändring i jämförelse med tider av 
mer måttfulla förväntningar. […] 

Alternativet behöver inte vara askes, men ett mer avspänt 
förhållande till en vardag som kännetecknas av upprepning. Det 
kan kräva en förmåga att uppskatta poesin också i stunder av när-
mast hudlös tristess. Insikten att händelselösa dagar av dis och 
regn kan ge en hemkänsla som aldrig infinner under flykten från 
det vanliga. Att känslan av verklighet kan överraska när man minst 
av allt anar det och att det porlande ljudet från grannens vattenkran 
kan vara mer påtaglig än sötman i de artificiella paradisen.  

Om litteraturen har en roll att spela, så inbillar jag mig att 
det bland annat kan vara att återge tillvarons döda vinklar. Sådant 
som fyller våra dagar, utan att vi är helt medvetna om det. För-
vandla de dagliga erfarenheterna till upplevelser som är allt annat 
än industriella (Pauli Olavi Kuivanen, Norrköpings Tidningar Kul-
tur, 2008-02-26). 

 
Kommentar: Exemplen är en form av kritik som fungerar utvecklande snarare än 
den vilja till avvecklande som dominerade på landets kultursidor då man som 
kritisk röst tog plats på spelplanen för formering av den svenska upplevelseindu-
strin. Upplevelsebegreppet landade i solarplexus i svensk samhällsdebatt, eller 
som Linder uttrycker det i exempel 3 ovan: ”Ett samhälle är ju inte minst sina 
motsättningar, och tvärs genom denna upplevelseindustri går faktiskt en av de 
djupare i dagens samhälle” (Lars Linder, Dagens Nyheter Kultur, 2001-10-06).  

2.2.2 Den varierade kritiken 
Förutom denna dominerande kritik finns en bred variation och spännvidd i bru-
ket av upplevelseindustribegreppet. I exempelsamlingen nedan har bruk av be-
greppet i relation till stora livsfrågor, grundläggande värdesystem och centrala 
mänskliga aktiviteter (de tio första exemplen) samt i relation till några avgränsa-
de sektorer (basindustri, mässor, bibliotek) medtagits. Sådant bedömningsurval 
är gjort av två skäl. Dels för att visa på att begreppet ”kvalificerat sig” i relation 
till de stora frågorna. Dels för att visa på att användningsområdet inte är begrän-
sat till dessa frågor utan även kommer ifråga när handfasta och samhälleligt vik-
tiga sakområden diskuteras. Exempelsamlingen lämnas okommenterad av mig då 
variation och spännvidd framträder bäst genom den sammantagna effekten av de 
valda rösterna: 
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Mytologi: 
 
Kitezj är namnet på en stad som låg vid sjön Svetlojar i södra 
Ryssland och som enligt legenden blev osynlig efter invånarnas 
böner till Gudsmodern för att rädda dem från den fruktade khanen 
Batu. Det hände på 1200-talet när han belägrade staden, som ett 
led i att Den gyllene horden lade under sig nästan hela det gamla 
Kievriket. En variant av legenden berättar att staden sjönk ned till 
botten av sjön. Kitezj har aldrig funnits på någon karta men Svet-
lojar är verkligen en existerande sjö som ligger 17 mil från Nizjnij 
Novgorod. […]  

I dag håller Kitezj på att bli en del av en postmodern upp-
levelseindustri. Kitezj används som namn på restauranger, på före-
ningar med miljövård på sitt program, och även en tillverkare av 
trähus som har lagt sig till med namnet på den sjunkna staden. 
Namnet används också av de ryska nationalisterna som symbol för 
sökandet efter ett nytt postsovjetisk och äktryskt Ryssland. Sjön 
finns också numera med på Unescos världsarvslista (Per-Arne Bo-
din, www.svd.se/kulturnoje/understrecket, 2007-01-31).57  

 
Tid:  

 
I morgontidningen läser jag om det coola sättet att ta sig ner för 
fjället – i en zorbboll. Man rullar helt enkelt nedför berget inuti en 
manetliknande badboll och kommer ner 150 spänn fattigare – och 
jävligt snurrig i huvet. Samma sak när vi var i Mexiko i vintras. 
Mitt ute in the middle of nowhere, en skylt som lockade med 
”äventyr”. Vi var i parker stora som hela Stockholm och ”upplev-
de” hela dagarna. Och så smidigt sedan. Betala en klumpsumma i 
kassan och så är allt gratis när du kommer in. Sätt dig på en sköld-
padda, snorkla med clownfiskar …  

Det hela stavas upplevelseindustri och är utvecklat för 
den moderna och tidspressade individen. Mamman och pappan i 
karriären som har pengar och en massa ungar – men ingen tid att 
planera ledigheten på. Mamman och pappan som under några fut-
tiga semesterveckor ska dämpa skuldkänslorna genom att låta hela 
familjen ”uppleva” allt som vår värld har att erbjuda (Ann Söder-
lund, www.metro.se/se/article/2007/07/11/20/1155-45/, 2007-07-
11). 

 
 
 

––––––––– 
57 Bodin bygger sin ”understreckare” på licentiatavhandlingen Den osynliga staden. Legenden om 
staden Kitezj i rysk litteratur under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft (Bodins 
översättning från ryska) av Irina Karlsohn (2007). 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket
http://www.metro.se/se/article/2007/07/11/20/1155-45/
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Ondska/Skräck: 
 
Vilken känsla intar den största platsen i våra liv? Är det kärleken, 
eller kanske glädjen? Nej, det är skräcken. För skräcken har blivit 
mer aktiv än något annat i världen. Den jobbar som politiker, som 
militär och som bankir. […]  

För det första: Skräcken har blivit något att titta på. Ett 
spektakel som hela världen beskådar. Vilket gagnar dess spridning. 
För det andra: På teve blir skräcken estetisk, rent av njutbar. Med 
hjälp av televisionen slinker ondskan in i varje hus. Och var och en 
av oss blir inte bara dess vittne, utan också dess offer. För vi vänjer 
oss vid den. […] 

Ondskan banaliseras – den har blivit till en invand text el-
ler filmsekvens, och den kan bara skrämma oss om den är värre än 
i går, mer raffinerad eller osannolik. Skräcken har blivit en del av 
upplevelseindustrin. Den är en vara som säljer bra. Vår civilisation 
har allt mer blivit en skräckens civilisation (Svetlana Aleksievitj 
(skribent)/Kajsa Öberg Lindsten (översättning), Göteborgs-Posten, 
2006-05-07).  

 
Religion: 

 
Åtskilliga kristna tycks betrakta det de deltar i som en sorts andlig 
upplevelseindustri. Du måste få en kick när du besöker din kyrka! 
Du måste tycka att mötet är en ny startpunkt i ditt liv! [...] Att 
ständigt känna tvånget att uppfinna något nytt är destruktivt för det 
andliga livet. [...] Kristus kommer troget till oss i nattvarden, inte 
därför att vi har ekonomiska resurser och stora körer som får nack-
håret att resa sig på oss. Han kommer, tyst likt dagg faller. Dag ef-
ter dag. Och varje dag kommer människorna, inte i stora skaror, 
men troget, därför att de vet var källan finns. Då och då händer det 
att stora upplevelser blir följden, men inte efter en kalkylerad plan, 
inte som resultat av en kampanj. Utan som av en ren nåd (Anders 
Piltz, Nya Dagen 2005-09-08).  

 
Krig: 

 
Louise Nyström och Åke Uhlin, professorer vid BTH, visar på 
BLT debatt den 10 januari vägen till Karlskronas framtid och lyf-
ter fram en ny förväntanshorisont. En väg som förhärligar produk-
tionen i den tredje världen och bygger upp förväntningar på en 
upplevelseindustri i Marinbasen och Karlskronavarvet efter för-
svarsutredningen 2014.  

Ingen hållbar schablon. Karlskronas framtid ligger i att 
producera Karlskronalampor och att leka krig. Förvänta er inget 
annat (Björn Svensson, www.blt.se/opinion/debatt/forvantansbr-
historia(225398).gm, 2006-01-11). 

http://www.blt.se/opinion/debatt/forvantansbr-
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Äktenskap: 
 
I sex program skildrar Annika Hagström svenska bröllop av idag 
och äktenskap av i går. […] Vilka förhoppningar är det som ligger 
bakom den nya bröllopstrenden? Har synen på äktenskapet föränd-
rats? Eller är de häftiga bröllopsevenemangen en del av vår tids 
upplevelseindustri? (osignerad, Göteborgs-Posten, 2005-07-30). 

 
Vetenskap: 

 
Henrik Håkanssons utställning är en studie i balans och flykt. 
[…]  

Att Henrik Håkansson valt "Tusen fåglar" ur Helsing-
borgs museers samlingar och ställt dem i Dunkers foajé noterar jag 
först med en gäspning. Tycker det är slappt och samtidstypiskt. 
När jag går förbi på vägen ut är jag inte lika säker på den saken. 
För självklart har människan i alla tider hanterat naturen just så: 
som en estetisk resurs. Vetenskapens ordningar och klasser är bara 
en förnuftets mask för denna drift. Kan man då inte lika gärna 
vända på begreppen, sätta konstens mask på vetenskapen, bejaka 
den som - en sorts upplevelseindustri? (Dan Jönsson, 
www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/1.339724, 2004-12-18).  

 
Litteratur: 

 
– Litteraturen i dag håller på att förändras till en berättelseindustri, 
en upplevelseindustri. Men jag tycker att konsten överhuvudtaget 
måste gå djupare än så. […] Att litteraturen berör nånting i grun-
den av oss. Det är det man borde kämpa för (Ulf Johanson, 
www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=121&a=235
853, 2005-10-01). 

 
Västerlandet: 

 
Afrikas nationalparker är en imperialistisk historia och kolonial 
rest som inte har framtiden för sig i sin nuvarande form. […]  

Delvis är den en av orsakerna till dagens oroligheter i 
Zimbabwe. Redan före jordreformen riskerade stora privata land-
områden, som inte utnyttjades, att exproprieras. Många vita farma-
re löste problemet genom att omvandla sina jättelika egendomar 
till reservat. Med hjälp av bland annat lån från Världsbanken 
byggde de upp en upplevelseindustri - som de kallade ekoturism - 
för rika västerlänningar, allt medan folk tvingades överleva på 
ofruktsamma jordar, utestängda från de bördiga reservaten. Genom 
att klassa det som ekologisk näringsverksamhet kunde de vita 
farmägarna dra nytta av bistånd (Hans Öhrn, 
www.flamman.se/kultur_kronika.php?id=3062, 2006-02-09).  

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/1.339724
http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=121&a=235
http://www.flamman.se/kultur_kronika.php?id=3062
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Nyliberalism: 
 
Satsningen på elitidrott har i takt med nyliberalismens nedtoning 
av statens prestige fått ny betydelse. Legitimeringen lutar sig nu 
närmare mot krav på ekonomisk tillväxt och samspel med närings-
livet, alltså marknadens logik. Stora idrottsarrangemang som OS, 
[…] VM, World Cup osv med tillhörande investeringar i stora id-
rottsanläggningar och i elitklubbar ska ingå i en samlad eventkul-
tur och upplevelseindustri (Henning Eichberg, 
www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=323, 2006-06-15).  

 
Basindustri: 

 
Hur länge håller ett vindkraftverk? 

– Det vet man inte, vi är fortfarande en ung bransch.  
[…] Staden tycker inte att det passar med en tung industri 

nästan mitt i centrum.  
EWP Windtower är ett av de mest framgångsrika företa-

gen i Malmö.  
– Men vi nämns aldrig i stadens officiella publikationer. 

Det är bara IT och upplevelseindustri som gäller, säger Thomas 
Abrahamsson med ett stänk av vemod (Ole Rothenborg, 
www.dn.se/ekonomi/het-vindkraft-satter-snurr-pa-det-gamla-
varvet-1.495251, 2007-12-22). 

 
Bibliotek:  

 
Folkbildning stod länge i förgrunden i de nordiska biblioteken. Nu 
försöker de möta globaliseringens och datoriseringens utmaningar 
med kaféer, butiksförsäljning och nya medier. En dansk studie be-
skriver en vilsen institution på väg att bli upplevelseindustri (Mats 
Myrstener, www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_1073463, 
2007-03-22). 

 
Mässor:  

 
Så avslutade Bok- och biblioteksmässan sitt årliga fyradagars-
pass och när du läser det här har städarna redan slängt alla infor-
mationsbroschyrer i sina blåa plastpåsar och nya montrar rests […] 

För på fredag startar antikmässan. 
Jag nämner det för att man inte ska bortse från den andra 

delen av ordet "bokmässa". 
Alltså "mässa". Kommers. 
Upplevelseindustri. 
Lakritsremmar och Liza Marklund (Erik Hammar, 

www.smp.se/noje_o_kultur/kultur/en-kandis-till-
kaffet(138862).gm, 2006-09-26). 

http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=323
http://www.dn.se/ekonomi/het-vindkraft-satter-snurr-pa-det-gamla-
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_1073463
http://www.smp.se/noje_o_kultur/kultur/en-kandis-till-
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2.3 Upplevelseindustrin som hemmahamn för 
kapitalismens pirater 
I detta avsnitt beskrivs en re-presentativ diskurs, en både-och-diskurs som hem-
mahamn för gränsgående krafter, att ligga och skava mellan/inom/vid de två an-
tingen-eller-diskurser som beskrivits ovan. Gränsgående krafter kommer i alla 
former (t ex vetenskapliga röster, pressröster, upplevelseindustriella röster, min 
röst); beteckningen gränsgående ”hissar flagg” för just sådan kombinatorik. Någ-
ra vetenskapliga ”flaggskepp” lånas in så här inledningsvis för att etablera ”pira-
ternas hamn”. Piratbeteckningen58 ska inte uppfattas som någon slags begrepps-
buskis, någon slags avhandlingsgenrens motsvarighet till Pirates of the Caribbe-
an. Piratbeteckningen används och är aktuell i samband med olika angelägna 
samhälleliga företeelser i samtiden (Pirate Bay, Antipiratbyrån, Piratpartiet, Pi-
ratförlaget, Somalisk piratverksamhet, m m) och Guillet de Monthoux själv har 
tyngd och täckning för den metaforiska användningen av beteckningen genom 
sina många år som gränsgående vetenskaplig kraft mellan/inom/vid skärnings-
punkter som estetik/entreprenörskap, konstnär/entreprenör och teknik/ekonomi. 
Vad är det då för kapitalism och upplevelseindustri som ”outmoded managers 
should fear!” enligt Guillet de Monthoux? Nystartade vetenskapliga tidsskriften 
Journal of Cultural Economy beskriver ”det fruktade skeppet” i termer av magi:  

 
In a crowded market place, aesthetics may be the only way to 
make a product or environment stand out from the crowd, especial-
ly given a growing emphasis on individual identity and individual 
style. In turn, the ability to generate a certain kind of secular magic 
which can act as a means of willing captivation pays undoubted 
dividends. But the left has always regarded this kind of magical 
pleasure as a fraud and a trap. That is not helpful. This attitude, lo-
cated somewhere between complex forms of suspicion and simple 
snobbishness, makes it impossible to understand both why this 
magic has grip on people’s lives and also both overestimates and 
underestimates capitalism’s magical powers (Thrift, 2008: 9). 

 
De normativa rösterna i avsnitt 2.1 har genererat goda resultat men kan bli mer 
produktiva genom att beakta upplevelseindustrin mindre som ”det egna smycke-
skrinet” och mer som spelplan för fler röster. De kritiska rösterna i avsnitt 2.2 är 
tänkvärda men kan finkalibreras genom att beakta upplevelseindustrin mindre 
som lede Fi och mer som hemmahamn för piratverksamhet á la Guillet de 
Monthoux och/eller subtil arena för sekulär magi á la Thrift.  

––––––––– 
58 Piratmetaforen är lånad från Pierre Guillet de Monthoux från hans baksidestext till Hjorth & Koste-
ra (2007): ”Experience economy is about living and thriving as joyful rebels inside capitalism. Ex-
perience economy makes us playful pirates hi-jacking corporate technology and getting good laughs 
at the expense of boring business. Experience economy is everyday rebellion for those who get off 
the opium of the people; i.e. faith in global revolution. [...] So, forget yesterday’s nostalgia för pure 
aesthetics and art! For here comes an experience economy outmoded managers should fear!” 
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Magi uppfattas ofta som något abstrakt över/bortom människan. Redan en av 
kristenhetens grundläggande berättelser59 etablerar dock agens relaterat till magi; 
magi som något som utförs av någon/några med sikte på förändring: 
 

At the heart of the faith of early Christianity was the idea of 
change. This began at its most fundamental level with the individ-
ual and the establishment of a new relationship to God through 
Christ (Herring, 2006: 1). 

 
Även Thrift pekar på att magi är en konkret förmåga att generera önskade effek-
ter: ”the ability to generate a certain kind of secular magic” (Thrift, 2008: 9) och 
2007 kom en svensk avhandling (Gillberg, 2007) som undersökte ’magiskt kapi-
tal’ genom att analysera relationer mellan tro och ekonomiskt värdeskapande. I 
fokus för min piratverksamhet i detta avsnitt står det ”magiska” bidrag (Pine & 
Gilmore, 1999) till upplevelseindustrins tillblivelse som betecknats som “rörel-
sens bibel” (Per Luthander/Ann Persson, Dagens Nyheter, 2003-07-05). Jag ser 
tre skäl till varför sådan magi är i behov av en närläsning (avsnitt 2.3.2):  

Dels för att djupt troende Pine och Gilmore (Pine & Gilmore, 1999: 206; in-
tervju/samtal med Gilmore 2007-04-24/25) och deras ”bibel” representerar en i 
företagsekonomiska sammanhang ovanlig mix av sekulär och andlig magi. Bo-
ken är en managementtext för strategisk företagsnivå om det Pine och Gilmore 
uppfattar som nästkommande två faser (upplevelser, transformationer) i kapita-
lismens utveckling. Den är explicit skriven med ett religiöst färgat språk och där-
till är flera av deras centrala modeller och tankegångar grundade i deras tro.60  

Vidare, för att sådan kombinatorik i sig inte problematisk (sådan lärd och 
spännande förförståelse skulle kunnat generera öppningar via gränsgående mel-
lan/inom/vid t ex ekonomi/religion och profana/sakrala upplevelser), men blir 
problematisk då deras kombinatorik är monologiskt snarare än dialogiskt inriktad 
(de sluter gradvis texten för att som klimax avsluta människans historia på ett 
visst bestämt sätt). De drag av absolutism som texten representerar behöver där-
för re-presenteras som jag ser det.  

Avslutningsvis har (som effekt av de två första skälen; mixad magi & maxad 
monologi?) Pine och Gilmore i allmänhet och ”bibeln” i synnerhet på bred front 
kommit att uppfattas som upplevelseindustrins (upplevelseekonomins, upplevel-
sesamhällets) ”ursprung med stort U” vilket de flesta andra bidrag på ett eller 
annat vis centrerar/relaterar sig kring. Begreppet ursprung behöver dock tänkas i 
plural (avsnitt 1.2). Dels för att flera ursprung empiriskt kan påvisas (avsnitt 
2.3.1) och dels för att begreppets semantik påbjuder singulärt tänkande.  

––––––––– 
59 “Magi (plural of Latin magus; Greek magoi). The "wise men from the East" who came to adore 
Jesus in Bethlehem […]. Herodotus (I, ci) is our authority for supposing that the Magi were the sa-
cred caste of the Medes. They provided priests for Persia, and, regardless of dynastic vicissitudes, 
ever kept up their dominating religious influence” (www.newadvent.org/cathen/09527a.htm, 2009-
06-07).  
60 T ex är deras berömda modell över de fyra upplevelsedimensionerna (‘the experience realms’ (Pine 
& Gilmore, 1999: 30)) sprungen ur ett specifikt kors (jag kan inte uttyda namnet på det från bandin-
spelningen av intervjun) med stor betydelse inom Gilmores tro (intervju med Gilmore, 2007-04-24).  

http://www.newadvent.org/cathen/09527a.htm
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2.3.1 Upplevelseindustrins grundläggande genealogi 
Ursprunget till den svenska upplevelseindustrin förläggs till turism- och besöks-
näringarna. Löfgren menar att startskottet i Sverige gick i mitten av 1990-talet 
under den nya e-konomins febriga år61 men att upplevelser varit centrala för tu-
rism och underhållning i flera hundra år men fick en renässans i början av 1990-
talet (Aronsson, 2007: 27). Löfgrens tes återspeglas i dominansen av turism- och 
besöksnäring i svensk upplevelselitteratur (Mathiesen Hjemdahl, 1998; O’Dell, 
1999; Löfgren, 2001; Carlbring & Fredman, 2004; Sahlberg, 2004; O’Dell & 
Billing, 2005; Hanefors & Mossberg, 2007; Strömberg, 2007; Jansson, 2008) 
och kan illustreras med följande utdrag från en före detta marknads- och infor-
mationschef som delger sina erfarenheter i Landskrona-Posten:  

 
Redan i mitten av 1980-talet kom man på dåvarande Sveriges Tu-
ristråd mer frekvent att resonera i termer av besöksindustri och – 
upplevelseindustri, som man ansåg som mer relevanta beskriv-
ningar av denna kommersiella verksamhet än det med, grovt ut-
tryckt, benlindor och lådkamera mer belastade ordet turism. Ett be-
traktelsesätt som i branschen snabbt spred sig över landet. […] 

Som en av de utvecklingsansvariga i Turistrådet var jag 
med i den här omställningen/omvärderingen (som också kom att 
omfatta Svenska Turistföreningen). Hade med mig synsättet från 
Liseberg, där jag hade varit marknads- och informationschef, ett 
företag som vi naturligen betraktade som ett upplevelseföretag.  

Draghjälp för saken fick vi från USA, som så mycket an-
nat. Där hade man redan på 70-talet startat ”The New York Expe-
rience” som en del av den framgångsrika I Love NY-kampanjen. 
En mycket publikdragande attraktion och upplevelse, den första av 
sitt slag och absolut inte gratis, som på ett underhållande sätt, men 
också pedagogiskt, beskrev stadens historia och utveckling (ano-
nym, Landskrona-Posten, 2008-08-30). 

 
Bortom Sverige förläggs ursprunget till varierade fält, sammanhang och epoker. 
Framtidsforskning och trendspaning framhålls såväl i KK-stiftelsens historie-
skrivning (2008) (menar att begreppet upplevelseindustri myntades av Alvin 
Toffler i Future Shock från 1970) som i Dataföreningens/TELDOKs vision om 
IT-Sverige (Vedin, 1999). Pines och Gilmores centrala bidrag (1999) lokaliseras 
av Lars Aronsson och Daniel Hjorth (återgivet i Aronsson, 2007: 29, mer utveck-
lat i en forskningsansökan från 2005) som starkt relaterad till en strategidiskurs, 
särskilt Michael Porters centrala ’competitive advantage’-paradigm. Själva anger 
Pine och Gilmore (1999: 209, not 25/kapitel 1) James A. Ogilvy (The Experience 

––––––––– 
61 Ett startskott sammanfaller med ett annat: ”The new economy comes with a worship of the entre-
preneurial. E-conomy and entrepreneurship are in one and the same breath bouncing off the lips of 
businesspeople, politicians and the young Icari we see in the media. Entrepreneurship is the echo that 
comes with the buzzword of the new economy, turning the new economy into a creative economy” 
(Hjorth & Steyaert, 2003: 287). 
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Industry (Ogilvy 1985)) som den som först begripliggjorde och begreppssatte 
nya konsumtionsmönster i termer av ’experience’. Därtill betonade Ogilvy radi-
kaliteten i vad detta nya skulle medföra för etablerad ekonomisk teori:  

 
The bad news is that marginal utility is not the only concept that 
won’t carry over from industrial economics to the economics of 
the experience industry. Other familiar categories may be equally 
misleading. . . . [S]uch basic terms as inventory or even capital be-
come problematic.  As they say in Hollywood, ’You are only as 
good as your last movie.’ If this saying is an accurate indication of 
the way value can or cannot be accrued in the experience industry, 
then the very concept of fixed asset calls for radical revision 
(Ogilvy, 1985: 22, återgivet i Pine & Gilmore, 1999: 223, not 
2/kapitel 8). 

 
Ogilvy har personliga och professionella kopplingar till Porter via de inflytelse-
rika nätverk av strategikonsulter de är medgrundare till. Ogilvy var en av fem 
personer som 1987 grundade Global Business Network och Porter var en av sex 
personer som 1983 grundade Monitor Group. De gick samman 2000. Av sin hi-
storieskrivning framgår att det vi idag benämner upplevelseindustri och liknande 
inte är något hugskott från en måndagsfika utan sprunget ur mer övervägda vi-
sioner om djupgående förändringar av samhälle, ekonomi och värld: 

 
Global Business Network was created in 1987 around a pool table 
in a Berkeley, California, basement by five friends. These GBN 
cofounders envisioned a worldwide learning community of organi-
zations and individuals—a network, connected by the open and 
generous exchange of ideas, "out-of-the-box" scenario thinking, 
ruthless curiosity, and exciting new information technologies. 

During the late 1980s, when GBN was founded, signs of 
significant change—even discontinuity—were emerging in the 
business environment, driven by a convergence of technological, 
social, political, economic, and environmental forces. GBN's co-
founders were convinced that the business community—not gov-
ernment—was most likely to translate emerging opportunities into 
sustainable growth and a better future. […] 

In December 2000, GBN became a member of the Moni-
tor Group. Founded in 1983 by six entrepreneurs, including Har-
vard's Michael Porter and the company’s current Chairman Mark 
Fuller, Monitor Group has 28 offices worldwide and offers a port-
folio of strategic consulting services to clients who seek to grow 
top-line revenue, shareholder value, and individual and organiza-
tional capabilities (www.gbn.com/about/started.php, 2008-05-17). 

 

http://www.gbn.com/about/started.php
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Dessförinnan arbetade Ogilvy fram sina bidrag (1985) i ett banbrytande forsk-
ningsprogram på SRI International62 med konsumentfuturisten Arnold Mitchell 
som forskningsledare:   

 
Arnold Mitchell […] was a consumer futurist who built a model of 
social maturation to explain the fragmentation of U.S. society in 
the 1970s. His work led to the development of the Values and 
Lifestyles (VALS) Program as a new area of social science re-
search into how values and lifestyles were changing 
(www.sri.com/about/people/fellows/later_fellows.html, 2008-05-
17). 

 
VALS uppgraderade psykologiska variabler (t ex personlighet, värden, värde-
ringar, attityder, intressen, livsstil) relativt konsumtionsforskningens hittillsva-
rande fokus på demografiska och beteendemässiga variabler. Forskningspro-
grammet blev mycket uppmärksammat, upptogs som officiell SRI innovation 
1978, utsågs av Advertising Age som en av 1980-talets tio viktigaste innovatio-
ner inom konsumtionsforskning och marknadsföring och säljs och marknadsförs 
i dagsläget av SRI Consulting Business Intelligence (www.sric-bi.com/VALS/, 
2008-05-17). Med grundforskningen gjord i den typen av miljöer förefaller det 
naturligt att områden som konsumentforskning (’consumer behaviour’) och kon-
sumentpsykologi (’consumer psychology’) blev de första att på bred front veten-
skapligt utveckla olika aspekter av ’experiences’. Ett tidigt bidrag som vidareut-
vecklade sambandet mellan ’experience’ och ’consumption’ är Hirschman & 
Holbrook (1982). Ett pionjärarbete som vidareutvecklade sambandet mellan ’ex-
perience’ och ’performance’ är Deighton (1992). Ett viktigt bidrag som belyser 
utvecklingen av ’experience’ från ekonomiskt artikulerad variabel inom specifika 
företagsekonomiska fält till ’experience’ som generisk differentieringsstrategi för 
företag i alla tänkbara branscher (Porter; ’competitive advantage’…) är Masca-
renhas et al. (2006).  

Mellan sådan grundforskning och 2000-talets breda genomslag för ’experien-
ce’ kilar boomen inom tjänstesektorn – och därmed inom andra marknadsfö-
rings- och konsumtionsinriktade forskningsfält (relations- och servicemarknads-
föring) – in sig. ’Experience’ ”tog sig till Sverige” främst genom denna mellan-
liggande fas, mer specifikt via turism- och besöksnäringsbranschen (se ovan). 
Pionjärer med anspråk på grundarstatus inom dessa fält är Carbone och Haeckel i 
Engineering Customer Experiences (Carbone & Haeckel, 1994). I vissa historie-
skrivningar utgjorde artikeln startpunkt för ’the experience movement’,63 ett epi-
tet det inte råder någon tvekan om enligt Carbones prydligt ordnade ™samling i 
slutet av artikeln:  
––––––––– 
62 Grundat 1946 av Stanford University som Stanford Research Institute fram till namnbytet 1977. 
SRI International är ett av världens ledande forskningsinstitut för kontraktsforskning.  
63 ”Mr. Carbone has spent more than two decades developing experience value management theory 
and practice in a broad range of industries […] He is widely recognized in academic and business 
circles as the thought leader who launched the “experience” movement with the publication of his 
seminal article “Engineering Experiences”” (www.forrester.com/Speaker_Bio, 2008-05-19). 

http://www.sri.com/about/people/fellows/later_fellows.html
http://www.sric-bi.com/VALS/
http://www.forrester.com/Speaker_Bio
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A strategic marketing/communications professional, Lou is at the 
forefront of the development of experience management. […] Lou 
lectures at colleges and workshops on the subject of experience 
marketing. […] The terms Experience Engineering™, Service Ex-
perience Engineering™, Experience Blueprint™, Service Expe-
rience Blueprint™ and Engineered Experience Clue™ are owned 
by Carbone and Co. Ltd. All rights reserved (Carbone & Haeckel, 
1994: 19). 

 
De som har att sortera i den vidare begreppsfloran (’experience industry’ i rela-
tion till t ex ’creative industry’ eller ’culture industry’) har en grannlaga uppgift 
och många policydokument från Förenta Nationerna, EU-organ och nationella 
departement har ägnat mycket möda åt det. En genomgång av dem och detaljera-
de avgränsningar mot närliggande begrepp skulle leda för långt bort från mitt 
syfte varför den artikel, Clarifying the complexity and ambivalence of the cultu-
ral industries (Segers & Huijgh, 2006), som framstår som den mest detaljerade 
vetenskapliga begreppsutredningen här får runda av. De erbjuder ytterligare ett 
förslag på upplevelseindustrins ursprung (situationismens radikala samhällskri-
tik) samt också en indikation för när ”uppväxlingen” till ’upplevelsesamhälle’ 
skedde samt grunden för detta tankesprång: 

 
The experience industries have a longer history, since the concept 
was introduced already in 1967 by the situationist movement, more 
in particular by Guy Debord in his ‘Société du spectacle’ to bring 
under attention the growing impact of spectacle on mass society 
(Debord, 1967). Yet, this concept can only recently be found fre-
quently in scientific and policy literature, as a part of the explosion 
of terminology. It was Gerhard Schulze who understood Debord’s 
‘spectacle society’ as the ‘Erlebnisgesellschaft’ (‘experience socie-
ty’) (Schulze, 1993: 35-36). Cultural economists state that the pro-
duction of experiences has become the fourth economic good, which 
lead them to the concept of ‘experience economy’ (Gilmore and 
Pine, 1998; Pine and Gilmore, 1999) or ‘experience industries’ 
(Mommaas, 2000). Experience industries result in tight alliances be-
tween virtual media and the material world (clothes, toys, theatre, 
restaurants, theme parks, shopping malls, sports halls) (Segers & 
Huigjh, 2006: 9-10). 

2.3.2 Upplevelseindustrins anförda anfäder 
Rösterna inom den kritiska diskursen (avsnitt 2.2) förefaller således vara rätt ute 
när de i stort förlägger upplevelseindustrins genealogi till marknadens och före-
tagsekonomins domäner. Däremot menar jag att kritik likt den i avsnitt 2.2 i ett 
avseende går fel då man per automatik avfärdar utmaningar om globalt agenda-
sättande och istället slentrianmässigt förlägger utmaningens materialitet – upple-
velseindustrin och dess begreppsliga variationer – som ”bara” något nytt påfund 
av ”den där enfaldiga marknaden” att tjäna pengar på. Global Business Network, 
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Monitor Group och andra liknande nätverk är tämligen tydliga med att de utma-
nar andra samhällsdomäner om det globala agendasättandet då de formulerar sin 
övertygelse att ett nätverk av upplysta affärsledare på ett bättre vis än motsva-
rande politiska ledare är skickade att transformera samhälle, ekonomi och vår 
jord till något mer uthålligt. Samtida kapitalistisk estetik, praktik, retorik och teo-
ri är sofistikerad, långt ifrån enfaldig samt har långt fler mål och visioner än ”the 
bottom line”. Kritikerna i avsnitt 2.2 underskattar motståndaren, för att tala i en 
av de många sportmetaforer som annonserats (avsnitt 1). Ett skäl till underskatt-
ning kan vara att ”rörelsens bibel” – The Experience Economy. Work is Theatre 
& and Every Business a Stage av B. Joseph Pine II och James H. Gilmore (1999) 
– genom sin succé och sitt genomslag kan uppfattas som “this is it”; två konsul-
ter på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt uppsättning lättbegripliga begrepp och 
managementverktyg är upplevelseindustrins intellektuella anfäder. Och som så-
dana lätta att avfärda som två ”more of the same” och ”på köpet” slinker avfär-
dandet av upplevelseindustrin med av bara farten. Avsnitt 2.3.1 har visat på en 
mer intrikat genealogi än så. Det var inte Pine och Gilmore som gjorde det idé- 
och begreppsgenererande arbetet med att begripliggöra nya marknadssamband 
och konsumtionsmönster och sedermera länka ’experience’ till ’economy’. Där-
emot är de skickliga på att systematiskt följa kunskapsgenerering inom olika ve-
tenskapsdiscipliner och affärsinriktade praktiker och med god timing och för 
målgruppen funktionell vokabulär paketera om många texter som få läser till få 
texter som många läser och påverkas av. Som en form av kommunikativa entre-
prenörer är deras bidrag att de var först med att massifiera idégodset (’cirkulera 
text’) i global skala. Det är ett väsentligt bidrag som inte så många mäktar med. 
Att de som personer är kreativa är en sak.64 Att deras texter och tänkande därmed 
står för den kreativitet och det nytänkande som uppfattas som kännetecknande 
för upplevelseindustrin är mer tveksamt. I min närläsning av Pine och Gilmore 
(1999) och relaterade texter träder snarare väl etablerade tankar fram. Jag organi-
serar dessa i fyra övergripande teman nedan; Produktionsorienterad manageria-
lism, Framstegsorienterad determinism, Framstegslöshet som framtid och Histo-
rielöshet som resurs.  
Produktionsorienterad managerialism: Pine och Gilmore inviterade oss till 

upplevelseekonomin via två texter i slutet av 1990-talet; med en nio sidor kort 
artikel i Harvard Business Review lanserades begreppet (Pine & Gilmore, 1998) 
för en breddad publik och med Pine och Gilmore (1999) populariserades det för 
en global publik. Dessförinnan hade det vi sedermera kom att välkomnas till – 
iscensättning av upplevelser och guidade personliga transformationer – formule-
rats i en annan niosidig artikel (Gilmore & Pine, 1997b). Sammantaget utgjorde 
de tre texterna en begreppslig uppfräschning av det arbete de två lagt ned på be-
greppet ’mass customization’ (’kundanpassad massproduktion’) i ett styvt de-
cennium (Pine & Gilmore, 2000/1988; Pine 1993; Pine et. al, 1993; Gilmore, 
1993; Gilmore & Pine, 1997a). Då kundanpassad massproduktion efter hand vi-

––––––––– 
64 Vad gäller B. Joseph Pine II är det spekulation, honom har jag inte träffat. Jim Gilmore fick jag 
dock såväl ett långt samtal med som en heldag med föreläsningar och praktiska övningar med i Or-
lando, 24-25 april 2007, varifrån intrycket om Gilmore som kreativ och spännande person formades.  
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sade sig få begränsat genomslag (inkorporerades istället som komplementärt be-
grepp inom t ex ’Lean Management') genomförde Pine och Gilmore tre drag. 
Dels lånade de in den inom organisationsteorin så populära teatermetaforen65 för 
att begreppsligt förskjuta fokus från det andra ledet (’massproduktion’) till det 
första (’kundanpassad’). Vidare så de fräschade upp sitt tankegods begreppsligt 
genom att ’massproduktion’ försvann ur vokabulären samt genom att ’kundupp-
levelse’ fick ersätta ’kundanpassad’. Slutligen bytte de stilistik och paketerade 
“det nya” i den tilltalande narrativa form som teatermetaforen bjuder in till. Dra-
gen var lyckosamma, Pine & Gilmore (1999) blev en bästsäljare. Bortom det 
kvarstår i texten det inom ‘managerialism’66 etablerade 
(mass)produktionsfokuset: “According to Joseph Pine and James Gilmore […] 
the producers of dramatic and individualized offerings seem to stand above those 
experiencing, as if the suppliers’ minds resided over the bodies of their custom-
ers. Customers are identified as helpless clients that are told to expose them-
selves so that the producers can make them experience” (Johannisson, 2007: 11).  
Framstegsorienterad determinism: Pines och Gilmores modell över den histo-

riska progressionen av ekonomiskt värdeskapande (1999: 22; The Progression of 
Economic Value) fram till ”det oundvikliga slutet” (1999: 166; Completing the 
Progession of Economic Value)) samt textmassorna däremellan utgör en form av 
oförblommerad framstegsinriktad determinism. Ett talande exempel från slutet 
av texten:  
 

Like every other economic offering, transformations will be scru-
tinized, lionized, and criticized–but not commoditized. Still, they 
must be customized to remain differentiated. Imagine the most 
highly customized transformation possible. What would be so right 
for a particular person, that it would transform him into someone 
who needs no additional change? What would the ultimate cus-
tomer-as-product be? The utmost would be perfection, the perfect 
human being. According to our own worldview, there can be no 
sixth economic offering because perfecting people falls under the 
province of God, the Author and Perfecter of our faith rather than 
in the domain of human business. […] We believe that no one can 
be in the business of extending this offer; it is a free gift. It cannot 
be fulfilled as an economic offering. And so, we contend, trans-
formations are the fifth and final offering (Pine & Gilmore, 1999: 
206).   

    

––––––––– 
65 Boje et al. (2003) ger en genealogiskt präglad översikt av tre olika perspektiv på användning av 
teatermetaforen inom organisationsteori.  
66 “I have focused on questions of how discourse produces certain practices (or organising). Such 
production has a style through which a form of power, a governmental rationality – or governmentali-
ty – is effective. This form of power forms an ensemble of procedures, techniques and administrative 
rules leading to the possible conduct of others’ conduct. Governmentalities have come and gone. In 
Western Europe we have had feudalism and mercantilism […] and presently – managerialism. Ma-
nagerialism has become effective in many forms: Scientific Management; Human Relations; Deci-
sion Making/Systems Theory; Total Quality/BPR; and Enterprise” (Hjorth, 2001: 16). 
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Framstegslöshet som framtid: De sätt som Pine och Gilmore (1999) använder sin 
förförståelse och personliga tro på när de refererar till Jesus (slutet av kapitel 9) 
och Gud i singular (slutet kap 10) på ett så utstuderat slutet vis (som om alla är 
överens om just den världsbilden och just den Guden och Sonen samt som om de 
vore två referenser bland andra) framstår som synkretism med monologiska mål. 
Just också att det är i slutet av boken inskärper det medvetna i sådan språkhand-
ling. Avsikten är att lämna ett bestående intryck och ett slut på människohistori-
en med slutenhet, determinism och förprogrammerad framtid som effekter. Det 
är en farlig väg i tider då fundamentalistiskt orienterade människor använder 
fragment ur de tre Abrahamitiska religionerna som grund för sina handlingar. 
Det är därtill en framstegslös framtid vi predestineras till om vi fäster tilltro till 
Snyders iakttagelse i Vattimos The End of Modernity: 
 

Progress today no longer possesses its original sense of destination 
or of a teleological end-point (such as the ‘Kingdom of Heaven’ or 
the ‘classless society’) toward which is directed; it has simply be-
come a part of the routine of consumer society […].  

Advertising proclaim a given automobile as the ‘ultimate 
driving experience’ marking the culmination and conclusion of all 
progress in automotive technology – a claim that is quickly belied 
by the appearance of next year’s ‘newer’ and ‘better’ model. Seen 
in this light, progress no longer seems to lead anywhere except to 
the creation of ‘conditions in which [more] progress… is always 
possible in an always new guise’ (p.7). This circular process, 
where progress leads only to more progress, dissolves the very 
meaning of progress as a forward moment in history and of the 
new as something qualitatively different from what precedes it, 
thus producing an experience of the ‘end of history’ (Snyder, 
1991/1985: xix).  

 
Historielöshet som resurs: Pine och Gilmores artikulering av en specifikt före-
tagsekonomisk förståelse av den upplevande och erfarande människans domäner 
är inbäddad i en av samtidens stora berättelser, den liberala demokratins och 
marknadsekonomins (kommande) politiska och ekonomiska globala triumf. Så-
dan inbäddning möjliggör en specifik funktion för historia; dynamiska begrepp 
som används i forskning om historiemedvetande (erfarenhetsrum–nuet–
förväntningshorisont (Koselleck, 2004/1979; Aronsson, 2000: 21)) ersätts med 
statiska begrepp som möjliggör konkret historiebruk (dåtid–samtid–framtid med 
framsteget som primus motor inom sådan linjäritet). Pine och Gilmore och andra 
företagsekonomiska uttolkare är knappast omedvetna om att den upplevande och 
erfarande människan historiskt har varit föremål för mångas filosofiska, veten-
skapliga och religiösa intresse. Men medveten-om är inte det samma som ha-
användning-av. Nyttoinriktad företagsekonomi har föga användning av ett dy-
namiskt historiemedvetande men mer bruk av omedvetenhet som aktivt val och 
historielöshet som resurs då det möjliggör historia-som-kommersiellt-erbjudande 
på varierade vis. Historia-som-produkt och historia-som-tjänst (kulturarvsindu-
strin) är väl beforskat inom historiebruksforskningen (se Aronsson, 2000: 7-33 
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och 2004 för översikt) medan upplevelsesamhällets tilltagande utbredning (”den 
rika upplevelsen håller på att bli ett allt viktigare värde att mäta handlingsalterna-
tiven med” (Aronsson, 2004: 37)) gör att historia-som-upplevelse allt mer fram-
träder som specifikt kommersiellt erbjudande. Den rika upplevelse Aronsson pe-
kar opererar på mer djupgående plan i det mänskliga medvetandet:  

 
Today’s experience economy organizations, as depicted in this 
book [Hjorth & Kostera, 2007], have outgrown the way the expe-
rience economy was originally defined by authors such as Pine 
and Gilmore (1999). The original definitions saw a world of rela-
tively tame organizations, lighthearted and frivolous, as 
represented by Eros, the son of Aphrodite; however, the organi-
zations we have presented in this volume are by no means ligh-
thearted, even if they freely use kitsch or mundane symbolism. 
They run on a deeper and darker desire, the one derived from the 
primordial Eros. Triviality has no place in the experience eco-
nomy (Kostera, 2007: 290).  

 
Då kulturarvs- och upplevelseindustrierna smälter samman till ett sammansatt 
erbjudande framträder exempel på hur marknadsaktörer svarar upp allt mer mot 
samtidsmänniskans ökande behov av tillfredsställelse av dunklare begär inom 
ramen för den legala marknaden. I Dark Tourism. The Attraction of Death and 
Disaster (Lennon & Foley, 2007) analyseras kommersiella erbjudanden av histo-
riska upplevelser i relation till mänsklighetens mest sorgmättade platser:67 

 
In labeling some of these phenomena as ‘Dark Tourism’ we in-
tend to signify a fundamental shift in the way in which death, 
disaster and atrocity are being handled by those who offer asso-
ciated tourism ‘products’. In particular, we aim to show that 
‘dark tourism’ is both a product of the circumstances of the late 
modern world and a significant influence upon these circums-
tances (Lennon & Foley, 2007:3). 

 
Lite senare specificeras de två centrala komponenter (ångest och tvivel) kring 
vilka dessa kommersiella erbjudanden organiseras: 

 
It is this particular element of the commodification of anxiety 
and doubt within interpretations offered and the design of the 
sites as both products and experiences (including merchandising 
and revenue generation) that introduces ‘dark tourism’ (Lennon 
& Foley, 2007:12). 

––––––––– 
67 Även erbjudande om sorgmättad plats i relation till kommersiella upplevelser är numera möjligt: 
”Bundesligaklubben Hamburger SV tänker i framtiden låta sina mest hängivna supportrar få möjlig-
heten att begravas vid sidan av klubbens hemmaplan. Klubben har köpt marken bredvid stadion. Plat-
sen ska få formen av en fotboll och ingången blir ett fotbollsmål. Dessutom ska man kunna köpa ur-
nor och kistor med klubbemblemet. Priset? Drygt 3 000 kronor för urna och 20 000 kronor för en kis-
ta” (osignerad/TT-Ritzau, www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1509515.svd, 2008-07-31). 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1509515.svd
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Andra exempel på sådana platsbundna kommersiella erbjudanden av historiska 
upplevelser som svarar upp mot samtidsmänniskans ökande behov av tillfreds-
ställelse av dunklare begär inom ramen för den legala marknaden är arrangerade 
semesterresor till pågående krig (”Holiday in Danger Zone”, Fast Track/BBC 
Latinamerica Edition/Mexico City, 2008-10-10) samt guidade minnesturer i 
”världens farligaste stad 1991” (Medellin, Colombia) med specifikt erbjudande 
om att vandra i dåvarande ledaren för Medellinkartellen, Pablo Escobars, fotspår 
(”The Pablo Escobar Tour”, http://news.bbc.co.uk, 2009-01-04). Ytterligare 
andra exempel är platsrelaterade, d v s löst relaterat till något sorgmättat (t ex 
Förintelsen), vilket möjliggör olika kommersiella erbjudanden av historiska upp-
levelser, t ex samt litterär lögn om att man varit ett av offren för Förintelsen 
(Torbjörn Ivarsson, www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=868588, 
2008-12-29) (autenticitet säljer) och erotisering av Förintelsen68 (kitsch säljer). 
Sammanfattningsvis är historielöshet en samtidsrelaterad resurs då såväl dåtid 
som framtid inrangeras på specifika vis i samtida erbjudanden. Det raska genom-
slaget för ’experience’ som generisk differentieringsstrategi (Mascarenhas et al, 
2006: 397) kan därmed läsas som marknadens respons på ett slags kompensato-
riskt behov för samtidens människor i avsaknad av ett förflutet som inte är ”vad 
det en gång var” (Kjeldstadli, 1998/1992) samt av en framtid som inte längre på 
ett tydligt vis kan ses som en förlängning av nuet (Koselleck, 2004/1979; Arons-
son, 2000, 2004). I sådan samtid är det en utmaning att söka föreställa sig vidden 
av kolliderande tidsupplevelser då framtiden hälsade på hos de som en gång var 
just det men nu utgör samtidens dåtid på Kosmo i Limhamn:  

 
Brenda Tsai från Taiwan som pluggar materiell och visuell design 
stod i köket och fräste vitlök när de tio seniorerna på Kosmo i 
Limhamn samlades i matsalen. Lunchen ingick i en serie uppgifter 
på temat upplevelseindustri för förstaårseleverna på Malmö hög-
skolas K3-program (står för konst, kultur och kommunikation).  

Hanna Nilsson som leder studenternas arbete förklarade 
syftet: att studenterna skulle lära sig tänka i stora, och kreativa, ba-
nor kring begreppet upplevelseindustri.  

Studenternas uppdrag var att laga mat som de själva bru-
kar äta. Det blev chilenskt ris, irakisk spenatgryta, grönsakswok 
från Thailand och potatis.  

Hanna Nilsson frågade:  
– Smakade det gott?  
Seniorerna svarade artigt att det var gott. Fast annorlunda. 

Och spännande. Någon erkände att det hade varit godare med pota-
tispuré och strömmingsflundra. Någon bad om potatis istället för 
ris. Någon bad om extra tofu (Elin Fjellman Jaderup, 
http://sydsvenskan.se/malmo/article201425.ece, 2006-12-06). 

––––––––– 
68 ”… [it is uncertain if it] was actually a sexual, erotic component to the murder process, [but] it re-
mains certainly – if unfortunately – true that in many of its popular representations, the Holocaust has 
been eroticized” (Young, 2000: 55). 

http://news.bbc.co.uk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=868588
http://sydsvenskan.se/malmo/article201425.ece
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3. Underhållningsidrott: Mjuk 
makt och människokraft  

 
Precisering av hur genealogiskt berättande praktiseras i detta kapitel: Disposi-
tivt är kapitlet uppbyggt enligt dekonstruktiv berättelselogik (den mer detaljerade 
redogörelsen för mål och medel med sådan logik lämnades i avsnitt 1.4). Med ett 
samtidsexempel (avsnitt 3) som inledande angreppspunkt tas en historiografisk 
omväg (avsnitt 3.1) inför tänkbara möjligheter i förväntningshorisonten (avsnitt 
3.2). I kapitlet praktiseras metodologins punkt 2 (forskaren som del av de diskur-
siva formationer som undersöks) samt punkt 4 (fokus på hur spelplanen för olika 
subjektiviteter skapats och vad som gjorts möjligt respektive omöjligt för de sub-
jekt som spelar därpå).  

 
Leo Trotskijs motstånd inför den statskapitalism han menade kom att segra i Sta-
lins Sovjetunionen tvingade honom i exil i flera länder innan han bragdes om li-
vet i augusti 1940 av en Stalinagent som med ishacka högg ihjäl honom i hans 
lägenhet i det som var Aztekernas lydkungarike, senare blev Hernán Cortés hög-
kvarter och numera är La Ciudad de los Palacios konstnärskvarter; Coyoacán sö-
deröver i det konglomerat av sextio sammanvävda kommuner som utgör dagens 
Anáhuac, ’vattenhimmel’ på Nahuatl, eller Mexico City som Zona Metropolitana 
del Valle de México oftare benämns. De många dödades språk talade på nytt; en 
historiens nyck gjorde centret för konkvistadorernas brott, en vid det laget frusen 
vattenhimmel, till scen för ånyo ett historiskt brott, nu med frusenhetens redskap.  

Några år efter den ryska revolutionen inleder Trotskij i Litteratur och revolu-
tion med att klargöra sin syn på konstens och kulturens funktion i det nya sam-
hällsystemet. Han menar att de grundläggande problemen – mat, kläder, boende, 
läskunnighet – givetvis måste prioriteras men i sig inte utgör, som han uttrycker 
det, den fullständiga segern för socialism som den nya historiska principen. Han 
framhåller istället utvecklandet av konsten som det främsta provet på ett samhäl-
les framgång. Han framhåller också kulturens relation till penningen på ett tyd-
ligt vis: ”Kulturen livnär sig på ekonomins sav, och ett materiellt överskott är 
nödvändigt för att kulturen skall kunna växa, utvecklas och nyanseras. […] 
Konsten behöver välstånd, till och med överflöd. Ugnarna måste bli hetare, hju-
len rotera snabbare, vävstolarna måste gå fortare och skolorna måste arbeta bätt-
re” (Trotskij, 1969/1924: 1). Han såg således ett statsstyrt konst- och kulturliv fi-
nansierat av en fungerande ekonomis överskott och överflöd som främsta yttring 
för en tidsperiods vitalitet och betydelse. Trotskijs iakttagelser om kulturens 
samhällsfunktioner har hög bäring i vår tid men troligen inte på ett vis Röda ar-
méns grundare skulle ha samtyckt med. Andra former av kultur och arméer råder 
i samtida statskapitalism. Populärkultur och medaljarméer har visat sig vara yt-
terst gångbara för att manifestera ekonomisk styrka och samhällelig framgång: 
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OS har stärkt stödet för regimen hos det kinesiska folket. Ki-
nas 100 år av förnedring är slut, skrev kommunistpartiets 
språkrör Folkets Dagblad efter att OS avslutats. Spelen inne-
bar en nystart för den växande supermakten. […] 

Joseph Cheng [professor i statsvetenskap vid City univer-
sity i Hongkong] säger att protesterna i väst knappt haft någon ef-
fekt alls på situationen i Kina.  

– Istället har det stärkt den uppfattning som finns hos par-
tiet och intelligentsian att väst försöker hindra landets resning, sä-
ger Cheng.  

Demokrati och mänskliga rättigheter är för dem bara ett 
nytt tricks att splittra och försvaga Kina. Resultatet har blivit att 
man slutit sig samman, på samma sätt som kineserna uppmanas till 
i nationalsången:  

"Res er, ni som vägrar bli slavar. Låt oss bygga en ny 
Stor mur av vårt eget kött och blod… Vi, massorna, har ett hjärta 
och en vilja... Marschera vidare!" Budskapet upprepades 51 gånger 
under prisutdelningarna på OS (Ola Wong, 
www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1632553.svd, 2008-08-28). 

 
Med OS i Peking 2008 uppvisade den kinesiska regimen statskapitalistisk 
fulländning i det upplevelseindustriella hantverkets lika enkla som tvingande ”rat 
race”-logik; ska magin ha effekt måste upplevelsen vara mer spektakulär och 
mer estetiskt driven än de upplevelser som dittills iscensatts inom den nisch man 
konkurrerar. Den kommunikativa succé som uppnås består mindre av de många 
som övertygas men mer av att de icke övertygade t ex upplåter mer än hälften av 
sitt textutrymme till två positiva ’Men’ i relation till redan etablerad kritik: 
 

Ingenting klickar, det ligger en fruktansvärd vilja i denna osvikliga 
regi. Så skrev journalisten Barbro "Bang" Alving om invigningen av 
Berlin-OS 1936. "Det är Tysklands stora manifestation […]", skrev 
Bang - och det är självklart frestande att byta ut "Tysklands" mot 
"Kinas" för att kommentera gårdagens [invignings]ceremoni.  

Men som propaganda var den här magnifika showen betyd-
ligt mer subtil; välkomnandet av världen betydligt varmare, stövel-
trampet svagare och estetiken oändligt elegantare. Kanske samman-
fattar man det bäst genom att ta bort några bokstäver ur ordet propa-
ganda: det här var mer PR än politik, i den mån det går att separera 
de två. […] 

Samtidigt inser alla att invigningen är en isolerad företeel-
se. Det här var kanske den enda stund där arrangörerna kunde hålla 
fullständig kontroll över händelserna. När spelen nu öppnats blir 
sprickorna i bilden mer påtagliga, oavsett om de tar formen av pro-
tester, terrorhot, väderkaos eller bara en kritisk medierapportering.  

Men det var onekligen en imponerande bubbla (Martin 
Jönsson, http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=8537, 2008-08-
08). 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1632553.svd
http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=8537
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Kinas historiografiska investering i en framåtblickande punkt genererar repli-
punkter för tillbakablick likt Jönssons. Var det tänkt som kritik väger den lätt. Då 
det redan bekanta (regimkritik) re-presenteras av nyhetens behag (en majestätisk 
upplevelse) för kognitiv slummer en ojämn kamp med stundens fascination. 
Skribenter och läsare uppmärksammar det nya och noterar förstrött det bekanta. 
Upplevelser är ett vapen som avväpnar då armén som beväpnats ideligen ler, 
hoppar högt, springer fort, spelar väl och i allt väsentligt beter sig behagligt. Ma-
jestätiska upplevelser etsas fast genom att appellera till känslor, begär och fasci-
nation vilket gör att rationella insikter om det som dväljs bortom det upplevda 
kanar ned ett hack i de kognitiva pinnhålen. Harvard-professorn Joseph S. Nye 
Jr. (en av grundarna till 1970-talets nyliberala skolbildning inom internationella 
relationer) har från 1990-talet utvecklat ett tänkande för den typ av makt som den 
kinesiska regimen praktiserade genom sin iscensättning av OS i Peking 2008. 
Med begreppet ’mjuk makt’ fokuserar Nye Jr. (2004) på ett lands framtoning, 
hur den kan förbättras samt i vad mån landet förmår uppnå sådana mål genom att 
få andra länder att sluta upp bakom landets agenda för att de önskar, vill, ser det 
som klokt, etc, snarare än genom olika former av våld och tvång. Mjuk makt är 
avhängigt informationsövertag och bruk av information på vis som är omedelbart 
tilltalande, subtilt övertalande och långsiktigt övertygande men varken framstår 
som pådyvlande eller koloniserande av motparten utan snarare genererar en öns-
kan om och vilja till att sluta upp på det mjuka maktutövande landets agenda. I 
sin avhandling Representing Cultural Diplomacy. Soft Power, Cosmopolitan 
Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden sammanfattar Villa-
nueva Rivas (2007) den systematiska användningen av mjuk makt på strategisk 
nivå (’kulturell diplomati’) på följande vis:  

 
Soft Power assets include: culture, lifestyle, technology, norms 
and values as means to influence the public, organizations and 
institutions. […]  
 [In such view] Cultural Diplomacy becomes an instru-
ment to stimulate power through the influence of culture, un-
derstood as a set of superior values and norms that have struc-
tural effects over weaker traditions, and thus attract other na-
tions closer to a countries’ point of view by winning the battle 
for their “hearts and minds.” […] 

In other words, Soft Power is the use of images, symbols 
and simulation to convince nations and people of some policy 
objective that serves a country’s interest (Villanueva Rivas, 
2007: 50). 

 
Mjuk makt är ett verkningsfullt komplement till vedertagna former av makt. Ki-
nas officiella militärbudget för 2008 anges till 58,8 miljarder dollar 
(www.defenseindustrydaily.com, 2008-10-01) ackompanjerat med sedvanliga 
spekulationer om huruvida det man spenderar är en, två eller tre gånger mer i re-
aliteten. OS-budgeten omges med dimridåer den med, men 40-45 miljarder dol-
lar anges oftast i varierade källor. Oavsett de exakta siffrorna; en satsning på ett 
globalt underhållningsidrottsligt evenemang som inte ligger landets officiella mi-

http://www.defenseindustrydaily.com


87 
 

litärbudget alltför långt efter görs inte av omsorg av eller intresse för idrott utan 
kan förstås som en strategisk investering i mjuk maktutövning i vilken under-
hållningsidrottens transformativa kapacitet (av uppfattningar, vetande, tro, hopp, 
villfarelser, förhoppningar, förväntningar, etc) aktiveras. Den kinesiska regimen 
fick mersmak av satsningen på OS i Peking 2008 och utgår från denna erfarenhet 
då man dryga halvåret senare planerar en fortsatt storskalig satsning på den mju-
ka maktens kommunikativa effekter:  

 
China envisions media empire. […] 

China […] wants to soften its image around the world 
and is ready to spend big bucks on a media empire to do that. 

Plans include creating what amounts to a Chinese CNN, 
a 24-hour English-language news network […]. 

China’s government “feels it has major problems com-
municating with the West,” says Yu Guoming, the journalism 
school dean at Renmin University in Bejing, who has advised 
Chinese officials on the media push and says plans are moving 
ahead. “They need new channels of communication, with more 
balance and diverse views than in existing Chinese media. They 
are aware that the old methods of propaganda won’t work.” 

The cost of this media drive awaits final approval but is 
estimated at $4.7 billion to $6.6 billion, according to reports by 
the South China Morning Post and Reuters. […] 

The government “has thought about this for a long time, 
and became more confident after the Olympics” in August, he 
[Steven Dong, director of the Global Journalism Institute at Bei-
jing’s Tsinghua University] says. The successful staging of the 
Games “persuaded the government to provide more money” to 
support these expansion plans (Calum MacLeod, USA TODAY, 
2009-02-20). 

 
Då den mjuka maktens resurser (t ex kultur, livsstil, teknologi, normer, värde-
ringar, värden) och produktionsfaktorer (t ex bilder, tecken, symboler, simula-
tion) kombineras och komponeras på vissa vis i fastlagda sekvenser på en speci-
fik plats – då den mjuka maktens resurser och produktionsfaktorer legeras till 
majestätisk totalupplevelse – iscensätts en dramaturgi med kraft nog att generera 
och mediera de effekter som krävs för att konkurrera om människors uppmärk-
samhet och uppfattningar på en informationsmättad identitets- och existens-
marknad. OS i Peking 2008 är ett exempel på storskalig upplevelseindustriell 
användning av underhållningsidrott i sådana formerande syften. Till en nota på 
40-45 miljarder dollar. ”Was it worth it? Assolutamente!” (”The successful stag-
ing of the Games “persuaded the government to provide more money” to support 
these expansion plans” (Calum MacLeod, USA TODAY, 2009-02-20)).69   

––––––––– 
69 Slutklämmen är uppbyggd på inlån (”Was it worth it?”, ”Assolutamente”) av avslutningen på den 
inledande storyn i Pine & Gilmore (1999: 2) om den omtalade koppen kaffe i Venedig för 15 dollar.  
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3.1 Underhållningsidrott som analysobjekt 
Empiriskt finns det således exempel i såväl väst (hur underhållningsidrott som 
institution kluvit det högre amerikanska utbildningssystemet i två delar)70 som i 
öst (hur underhållningsidrott som evenemang används för att manifestera det 
samtida Kinas styrka, framgång och avstamp in i framtiden efter ”100 år av för-
nedring”)71 på det problem – den upplevelseindustriellt organiserade underhåll-
ningsidrottens kapacitet till transformation av samhällen, individer, värden och 
värderingar genom intensiv materiell och kommunikativ närvaro – jag här stude-
rar. Den transformation som föregår och därmed möjliggör dessa exempel – hur 
idrott kom att transformeras till bl a upplevelseindustriellt organiserad underhåll-
ningsidrott – är därför i empiriskt fokus i detta kapitel.  

Det är inget som beforskats inom företagsekonomin. Genomslaget för ’expe-
rience’ som generisk differentieringsstrategi (Mascarenhas et. al, 2006: 397) har 
överlag gjort blygsamt avtryck i företagsekonomisk forskning relaterad till un-
derhållningsidrott/upplevelse.72 Några exempel på individuella forskningsinsat-
ser är upplevelsebaserad marknadsföring vid sommar-OS i Aten 2004 (Davou et 
al., 2008), underhållningsidrottsliga upplevelser i relationen till urbana miljöer 
och stadsplanering (Bélanger, 2000; Howell, 2005), tio narrativa karaktärsdrag 
för hur ESPN Zone Chicago omdefinierar konventionell detaljhandel till sublim 
totalupplevelse och affären till en spektakulär teaterarena (Kozinets, et al., 2002) 
samt hur marknadsförare inom idrottsdetaljhandeln använder upplevelser (guida-
de turer på fabriken där produkten tillverkas, guidade turer på arenor för lag som 
använder produkten, företags- eller produktmuseum) för att odla högre kundloja-
litet (Mitchell et al., 2004). Ett exempel på ett fokuserat forskningsprogram är 
danska ”Kunst, Kompetence, og Konkurrenceevne i den danske oplevelseøko-
nomi” inom vilken en av delrapporterna fokuserar på ”Idræt og sport i den dans-
ke oplevelseøkonomi: Mellem forening och forretning” (Storm & Brandt, 2008). 
Om än ett välkommet bidrag, så är rapportens underrubrik (”Mellem forening 
och forretning”) talande för den i europeisk politik vanligt förekommande ’tredje 
väg’ som nu också uppvaktar idrotten:  

––––––––– 
70 Shulman & Bowen, 2002/2001: 269 (avsnitt 1.1). 
71 Enligt det kinesiska kommunistpartiets språkrör, Folkets Dagblad (Ola Wong, 
www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1632553.svd, 2008-08-28) (avsnitt 3). 
72 Det fält (sport management) som internationellt ses som ”företagsekonomins hemvist” då idrott är 
analysobjekt brottas med mer grundläggande problem. I ett ‘special issue’ av Journal of Sport Mana-
gement, vilket är världens högst rankade vetenskapliga tidsskrift i sammanhanget, framhålls sam-
hällsvetenskapernas utveckling utifrån vilken redaktörerna självkritiskt reflekterar över den egna 
forskningspraktiken: ”We are at an interesting time, a time in which debates across the social sci-
ences are forcing the type of reflection that we are extolling here. There is little doubt that some re-
lated disciplines […] have progressed more rapidly than sport management in their acknowledgment 
of the value of different ideological, epistemological, and methodological approaches. A perusal of 
the major journals associated with these fields will reveal that the positivist and post-positivist ap-
proaches […] that have long dominated the social sciences have been challenged by a diverse array 
of scholars keen to supplement, or supplant, existing knowledge bases through alternate modes of in-
quiry” (Amis & Silk, 2005: 356). 
 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1632553.svd
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I ett EU-perspektiv hade det emellertid varit enklare om det hade 
varit mindre idrott i sporten, om idrott enbart hade varit en under-
hållningsindustri. Då hade man helt enkelt varit tvungen att följa 
den ekonomiska marknadens reglering och talet om fri rörlighet 
och ofördelaktiga konkurrenshinder […]. 

Flertalet av rättsfallen vid sidan av Bosman […] har å 
andra sidan präglats av ett mer socialt, politiskt och kulturellt per-
spektiv på idrotten. Det innebär att det i praktiken funnits två pa-
rallella normsystem som utvecklats genom EU:s olika domar. Men 
den implicita sociala och kulturella idrottspolitiken har, enligt Par-
rish och Miettinen, kommit att ta ett allt tydligare grepp över styr-
ningen och normbildningen, och via 2007 års ”White Paper” kan 
man allt mer tala om idrottens speciella status inom EU och dess 
syn på marknaden (Carlsson, 2009: 2). 

 
Detta ”allt tydligare grepp” innebär ytterligare rationalisering av det idrottsliga:  

 
Sports themselves, originating in the spontaneous expression of 
physical energy, have their source in the irrational. […] Sports are 
an alternative to and, simultaneously, a reflection of the modern 
age. They have their roots in the dark soil of our instinctive lives, 
but the form they take is that dictated by modern society. Like the 
technological miracle of Apollo XI’s voyage to the moon, they are 
the rationalization of the Romantic (Guttmann, 1978: 89). 

 
”Greppet” är således inget nytt men framstår i tydligare dager i och med det till-
tagande förrättsligandet av idrotten. Grepp över styrning och normbildning 
kommer dock i många former. Tilltagande legal styrning är enbart den inom EU 
senaste dominerande formen. Historiskt har dock olika europeiska stater haft ett 
fast diskursivt grepp över hela den moderna idrottens framväxt och tillväxt, inte 
minst hur historien om denna fram- och tillväxt skrivits (’den modernistiska id-
rottshistoriografin’). Den kommunikativa kapacitet som därigenom utvecklats 
har använts på olika vis, inte minst för spridning av en grandios berättelse om en 
europeiskt grundad universell idrottskultur till gagn för mänskligheten: 
 

Modernismens skapelse, det abstrakta symbolsystemet som möj-
liggör universell jämförbarhet och föreställningar om universalitet 
och utveckling, har använts mycket effektivt i spridandet av den 
moderna elitidrottskulturen till andra kulturkretsar än de västliga 
europeiska och nordamerikanska kulturkretsarna.  
 I den ökande globaliseringens perspektiv framstår upp-
lysningstänkandets och modernismens självklara europacentrering 
emellertid som tämligen problematisk – och stundtals även omora-
lisk. I ivern att framställa det förnuftiga som en enhetlig universa-
listisk princip har det modernistiska projektet vägrat acceptera el-
ler ens varit uppmärksam på att alla kriterier på förnuft är både hi-
storiskt och kulturellt förankrade (Lindfelt, 2006: 78). 
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Tyngdpunktsförskjutningen från diskursiv till legal kontroll – som gör att euro-
peisk idrott till sin modernistiska idrottshistoriografi nu också kan foga en ”för-
nuftig” tredje väg präglad av en ”mer social och kulturell idrottspolitik” avpassad 
för att ”klokt hantera” den moderna idrottens tio paradoxer73  – läses här som ett 
samtida uttryck för det Lindfelt benämner som modernismens påbjudande logik: 

 
Finns det utrymme för den postmoderna kulturens krav på dialog i 
ett diskurstänkande perspektiv eller är vi kvar i modernismens på-
bjudande logik med en privilegierad grupps definitionsmakt och 
tolkningsföreträde? Har den internationella idrottsrörelsen kapaci-
tet att utmana sina egna grundläggande antaganden, den osynliga 
modernistiska agendan, för att tala med Stephan Toulmin (Lind-
felt, 2006: 78)? 

 
Det utrymme Lindfelt frågar efter (som jag opererar i) har skapats inom några ni-
scher inom idrottshistoria. Guttmann (1978) frilägger sju egenskaper som utmär-
ker modernitetens idrott relativt idrott under fyra andra epoker (medeltiden, anti-
kens Grekland, antikens Rom, primitiva kulturer); sekularisering, likvärdiga vill-
kor för och möjligheter till deltagande, rollspecialisering, rationalisering, by-
råkratisk organisering, kvantifiering och strävan efter rekord (Guttmann, 1978: 
15-55). Guttmanns historiografiska bidrag – med utgångspunkt i kritik av marx-
istisk och nymarxistisk kritik av den moderna idrotten och dess uppkomst och 
tillväxt som enbart en spegel av protestantisk kapitalism och västerländsk indust-
rialism (Guttmann, 1978: 57-89) – räknas som en epistemologisk vändpunkt 
inom idrottshistoria74 och därmed ett brott med:  
 

[a] sport history that suffers from historical nostalgia, dwelling in 
fond remembrance rather than critical analysis, and most distur-
bingly […], suffers from a static, unchanging, and uncontested ap-
proach in the tradition of the historical grand narrative” (Phillips, 
2006: 18).  

––––––––– 
73 Sociologiprofessorn D. Stanley Eitzen utvecklade idrottens tio paradoxer i Fair and Foul: Beyond 
the Myths and Paradoxes of Sport (2006/1999): 1) sport är både förenande och splittrande; 2) spor-
tens symboler är såväl medryckande som förtryckande, 3) sportens karaktärsdanande kan slå över i 
regelbrott, dopinganvändning och rent hat; 4) sportens trimning av kroppen till god hälsa kan gå för 
långt och leda till nedbrytning och överträning; 5) sportens djupt socialiserande roll kan också fostra 
till traditionalism och könsförtryck; 6) sporten är för alla men inom vissa sporter finns sociala 
”streck” som inom segling, golf och tennis; 7) den ideella collegesporten som är till för talangfulla 
ungdomar drivs alltmer som business; 8) sporten som ska behandla alla lika särbehandlar i praktiken 
efter klass, kön och ras; 9) sporten i stora städer gynnas på bekostnad av sporten i mindre samhällen 
samt 10) sporten är lokal men blir alltmer global (Eitzen 2006/1999, i Sund, 2008:2). Eitzens bidrag 
visar på det idrottsligas dubbelnatur, ett idrottsligt janusansikte som idrottens grunddrag, samt erkän-
ner båda sidor som likvärdiga (idrott som både-och) till skillnad från en stor mängd normativt prägla-
de bidrag som tar diskursivt producerade föreställningar om sann och riktig idrott för given och där-
med ser avvikelser därifrån som oönskade inslag (idrott som antingen-eller). Det är dock alltjämt en 
begränsad pluralism Eitzen bidrar med; en typ av/syn på pluralitet råder i paradoxerna, idrott är a-
och-b, aldrig a-b-c, a-c, eller vad som (se avsnitt 1.2). 
74 “The constructionist historical moment (1978 onward) was initiated by…” (Phillips, 2006: 4). 
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Den fram till 1980-talet helt dominerande rekonstruktionistiska historiografiska 
ansatsens (Struna, 2000: 188) stora idrottsberättelse blev så smått föremål för 
kritisk analys. Några centrala texter som ”bände upp” fältet är bland andra Doug-
las Booth (2004a, 2005), Stephen Hardy (1986, 1990), Michael Oriard (2001), 
Murray G. Phillips (2006), Steven W. Pope (1997), John Bale och Mette Krogh 
Christensen (2004), Donald G. Kyle (1990, 2007), Robert Edelman (2002), Guy 
Reel (2006), Ronald A. Smith (1990/1988, 2001) och Adrian Harvey (2004). In-
satserna har på olika vis bidragit till ett rikare spektra av tolkningar av specifika 
aspekter av idrottshistoria, av olika epoker i idrottshistorien samt av utmärkande 
drag för idrott under olika epoker. 

Några mer renodlat dekonstruktiva läsningar av olika aspekter av den moder-
nistiska idrottshistoriografin är t ex Pope (1997) i vilken amerikansk idrottshisto-
riografi ifrågasätts, Booth (2004a) i vilken Olympismens historiografi dekonstru-
eras, Booth (2005) där teoretiska aspekter av omtolkning av historiskt material 
inom idrottshistoria diskuteras samt Philips (2006) i vilken internationellt ledan-
de idrottshistoriker för första gången tar ett samlat dekonstruktionistiskt grepp 
om idrottens historiografi. Den sistnämnda, Deconstructing Sport History. A 
Postmodern Analysis, utgår från en analys av samtliga publicerade artiklar mel-
lan 1974-2000 i de ledande engelskspråkliga idrottshistoriska tidsskrifterna, 
Sport History Review, Journal of Sport History, The International Journal of the 
History of Sport och Sporting Traditions. Analysen ledde fram till slutsatsen att 
det under den undersökta perioden förelegat ”[a] minimal interest in critiquing 
the ways in which sport history has been created and produced” (Phillips, 2006: 
1).  

Som tidigare annonserats syftar detta kapitel till att sätta en analytisk parentes 
runt en diskursiv praktik (modernistisk idrottshistoriografi) som i min läsning är 
ett uttryck för modernitetens påbjudande logik (Lindfelt, 2006). Sådan analytisk 
parentes är en tankeövning i att se något som något som diskursiva praktiker 
formerat och därmed som något som diskursiva formationer kan omformera och 
(som tankeövning) tillfälligt avföra från spelplanen för att därigenom öppna för 
tänkbara möjligheter; (här) en postindustriell idrottshistoriografi med entreprenö-
ren inskriven i handlingen. I fokus för denna tankeövning är tre kommunikativa 
aspekter: 1) Den modernistiska idrottshistoriografins kapacitet att avleda kom-
munikation om sig självt 2) Den modernistiska idrottshistoriografins kapacitet till 
produktion av ond och god vilket utgör ett konkret verktyg för avledande, d v s 
för att blockera kommunikation. 3) Hur användning av blockerad kommunikation 
kommer till materiellt uttryck.  

3.1.1 Underhållningsidrott som begrepp 
Som begrepp (grundat i Lindfelt, 1999: 159) definierades underhållningsidrott 
tentativt i kapitel 1 som masskommunikativt burna idrottskulturer där ekonomis-
ka aspekter är väl så eller mer styrande än andra aspekter. I de introducerande 
avsnitten må det ha fungerat men för empiriska och analytiska ändamål behövs 
en finkalibrering av begreppet. Jag utgår här från den vidareutveckling som 
Lindfelt genomfört (2007) då han delar upp begreppet ’elitidrott’ i utövar-
elitidrott, åskådar-elitidrott och professionsidrott enligt följande definitioner:  
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Tabell 6: Elitidrott som utövar-elitidrott, åskådar-elitidrott och professionsidrott.  
Utövar-elitidrott Åskådar-elitidrott Professionsidrott 

Tävlingsidrott skapar elitidrott. 
All elitidrott kan i denna me-

ning kallas för utövar-
elitidrott. Med denna beteck-
ning kommer jag framöver att 
avse de former av idrott som 
genom själva idrottsutövningen 
utkristalliserar en viss grupp 
utövare som genom sin kompe-
tens och upprepade prestatio-
ner framstår som elitidrottare 
inom sin idrott (Lindfelt, 2007: 

30, kursivering i original). 
 

 

[E]n åskådar-elitidrott är en 
idrott som utöver de drag som 
varje elitidrott har också har 
underlag för och kapacitet att 
utvecklas ekonomiskt med 
hjälp av det offentliga intresse 
som uppkommit kring idrotten 
ifråga och som därför inte en-
dast är beroende av offentliga 
bidrag för idrottens utveckling. 
I många sådana idrotter inne-
bär detta att de utövare som 
når en hög internationell elit-
nivå har möjlighet att utöva 
idrott på professionell basis 

(Lindfelt, 2007: 43, kursivering 
i original).  

Med professionsidrotter 
avser jag sådana former av 
elitidrott som har en mycket 
stabil massmedial förank-
ring, sponsoravtal som ga-
ranterar stort inkomstflöde 
och stora åskådarsiffror i 
regelbundna tävlingsformer 
som möjliggör en så eko-
nomiskt bärkraftig verk-
samhet att antalet profes-
sionella utövare klart över-
stiger antalet utövare som 
konkurrerar på den högsta 
internationella nivån (Lind-
felt, 2007: 46, kursivering i 

original). 
Källa: Lindfelt, 2007: 30, 43, 46.  
 
Lindfelt (2007) föreslår en glidande skala mellan de tre definitionerna och tryck-
er återkommande på att mångfalden i modern elitidrott75 gör det missriktat och 
kontraproduktivt att eftersträva en enhetlig definition utifrån någon slags urvatt-
nad minsta gemensamma nämnare (Lindfelt, 2007: 76). Jag delar sådan position 
och ska med det som grund försöka avgränsa hur totalupplevelsen underhåll-
ningsidrott kan förstås som upplevelseindustri i relation till ovanstående defini-
tioner. Svårigheten med sådan avgränsningsproblematik kan minskas något ge-
nom att inleda i tre tämligen allmängiltiga uppfattningar:  

 
1. ”Elitidrott är underhållning – det accepteras allmänt numera” (Lindfelt, 

2007: 72). 
 

2. All idrott är en underhållande totalupplevelse för någon/några. 
 

3. Begreppet ’industri’ förknippas normalt med någon form av storskalig 
och systematisk verksamhet med kommersiellt fokus.  

 

––––––––– 
75 Då är ändå inte t ex den diskursiva devalvering av elitbegreppet och dess empiriska effekter som 
Sveriges idrottsmarknadsförare begåvat idrotten med beaktat: Dennis, en ung man från Halland, fun-
derar kring division 4 Elit 2008 Halland: ”Div 4 Elit är en helt ny serie skapad av förbundet med en 
brokig samling lag. Tre lag kommer ned från div tre, för vi får väl kalla trean för det även om det 
egentligen är div 5. Från div 5 Halland kommer tre lag som hoppar över en div 4 serie […]. Av de tre 
lagen från trean tror jag Snöstorp/Nyhem är starkast men jag vet inte riktigt vad Sennan står och jag 
undrar om de själva vet det” (http://hem.passagen.se/bill.roland/div4elit2008.htm, 2008-10-10). Vad 
Sennan i alla fall vet är att man 2008 spelar i division 4 Elit Halland. Eller? Vad är division 4 Elit i 
relation till division 4 södra och division 4 norra, egentligen? Division 3,5? Division 5,5, egentligen? 
För vi får väl kalla fyran för det även om det egentligen är division 6? Eller ja, division 6 Elit. 
Förbundets nya serie.   

http://hem.passagen.se/bill.roland/div4elit2008.htm
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Den som t ex sett Kjell Kjellmans dokumentär (2002) om Grunden Bois från Gö-
teborg, en idrottsförening för spelare med psykiska funktionshinder, kan omgå-
ende pricka av första och andra punkten. Grunden Bois’ A-lag är sjufaldiga 
svenska mästare (utövar-elitidrott inom sin idrottsliga nisch) och de känsloytt-
ringar som spelare i olika lag i Grunden Bois ger uttryck för i dokumentären kan 
svårligen betecknas som något annat än ”[d]e uppenbarelsens och extasens ”hel-
hetsupplevelser” som spränger gränsen mellan jaget och total transcendens” 
(Bauman, 1999/1997: 238; se även Lindfelt, 2005: 10-13, för resonemang i rela-
tion till idrott) (underhållande totalupplevelse för utövarna och helt säkert för 
åtminstone en åskådare (mig)). Beteckningar som totalupplevelse, underhållning 
och elitidrott är således så individuella, variationsrika, kontextuella – sammanta-
get så mångfaldiga – att de är till föga hjälp i annonserad avgränsningsproblema-
tik. Jag ser det istället som att det är den dynamiska utvecklingen av begreppet 
’industri’ som kan vara till hjälp:  

 
A clear indication of the way in which human effort has been har-
nessed as a force for the commercial production of goods and ser-
vices is the change in meaning of the word industry. Coming from 
the Latin word industria, meaning "diligent activity directed to 
some purpose," and its descendant, Old French industrie, with the 
senses "activity," "ability," and "a trade or occupation," our word 
(first recorded in 1475) originally meant "skill," "a device," and 
"diligence" as well as "a trade." Over the course of the Industrial 
Revolution, as more and more human effort became involved in 
producing goods and services for sale, the last sense of industry as 
well as the slightly newer sense "systematic work or habitual em-
ployment" grew in importance, to a large extent taking over the 
word. We can even speak now of the Shakespeare industry, rather 
like the garment industry (www.thefreedictionary.com/industry, 
2009-06-15). 

 
Av sju preciseringar av betydelser av industri är fyra att beteckna som etablera-
de76 medan de tre nyare betydelserna sammantaget framhåller industri som 
”energisk och uthållig fokusering på en avgränsad uppgift, en pågående process 
relaterad till ett specifikt ämne eller en specifik person samt processer av ansam-
ling och standardisering relaterat till något specifikt”.77 Då dessa tre nyare bety-

––––––––– 
76 1. Commercial production and sale of goods; 2. A specific branch of manufacture and trade; 3. The 
sector of an economy made up of manufacturing enterprises; 4. Industrial management 
(www.thefreedictionary.com/industry, 2009-06-15). 
77 “5. Energetic devotion to a task or an endeavor; diligence: demonstrated great intelligence and in-
dustry as a prosecutor. 6. Ongoing work or study associated with a specified subject or figure: the 
Civil War industry; the Hemingway industry. 7. Archaeology a. A collection of artifacts or tools 
made from a specified material: a Mesolithic bone industry. b. A standardized tradition of toolmaking 
associated with a specified tool or culture: a stone hand-ax industry; the Acheulian industry” 
(www.thefreedictionary.com/industry, 2009-06-15). 
 

http://www.thefreedictionary.com/industry
http://www.thefreedictionary.com/industry
http://www.thefreedictionary.com/industry
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delser av industri (kombinerat med den etablerade betydelse av industri som be-
tonar den kommersiella aspekten) appliceras på det jag annonserat som under-
hållningsidrottens grundläggande tematik – skärningspunkten idrott/ekonomi – 
kan nedanstående specifika aktiviteter, uppgifter, personer och processer inbe-
gripas i min precisering av underhållningsidrott som totalupplevelse och upple-
velseindustri. Det allmängiltiga i idrott som underhållande totalupplevelse pre-
ciseras som upplevelseindustriellt präglad underhållningsidrott i de fall då;78   

 
1. en idrott eller en specificerad del av en idrott är att betrakta som pro-

fessionsidrott; 
 

2. en idrott eller en specificerad del av en idrott explicit uttalar en strä-
van att helt eller delvis utvecklas från utövar-elitidrott eller åskådar-
elitidrott till professionsidrott samt också kan uppvisa några konkre-
ta exempel på varaktig realisering av sådan strävan;  

 
3. en idrott, vars officiella företrädare inte uttalar explicita strävanden 

om att helt eller delvis utvecklas från utövar-elitidrott eller åskådar-
elitidrott till professionsidrott, har andra inom idrotten verksamma 
personer som formerar en idrottslig nisch som helt eller till avgöran-
de delar är organiserad enligt professionsidrottens logik;  

 
4. en idrott, vars officiella företrädare inte uttalar explicita strävanden 

om att helt eller delvis utvecklas från utövar-elitidrott eller åskådar-
elitidrott till professionsidrott, är föremål för andra inom samhället 
verksamma krafter som formerar tilltagande marknadsinslag inom 
den idrott som i stort är organiserad efter annan logik än marknadens; 

 
5. en idrottsefterliknande verksamhet undergår en rörelse mot ”sport-

like forms of entertainment” (van Bottenburg & Heilbron, 2006: 259) 
som de-sportifierar den idrott verksamheten efterliknar samt sporti-
fierar ”demands and fantasies of viewers who are less interested in 
the specifics of particular sports or games than in the antinomian ex-
citement produced by the transgression of the rules and conventions 
of ordinary life (van Bottenburg & Heilbron, 2006: 259); 

 
6. en idrottare som utövar sin idrott på elitnivå är så pass framgångsrik 

att just denne idrottares utövande ”utvecklats för att svara mot id-
rottskonsumenters prestationskrav, […] [vilket gör att sådana idrotta-
re] blivit toppavlönade underhållningsartister” (Lindfelt, 1999: 159) 
oavsett hur den idrott denne är verksam i är definierad; 

––––––––– 
78 Begreppen utövar-elitidrott, åskådar-elitidrott och professionsidrott används så Lindfelt (2007) de-
finierat dem (se tabell 6). Med formuleringen ’upplevelseindustriellt präglad’ vill jag betona det pro-
duktiva med det Lindfelt kallar glidande skalor; jag vill framhålla grad av och variationer och nyan-
ser i (’mer eller mindre präglat av…’, ’på något vis präglat av…’) snarare än kategorisk entydighet.  
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7. idrottare själva definierar den aktivitet de är verksamma i som upp-
levelsesport79, d v s som en industri i betydelsen energisk och uthål-
lig fokusering på en avgränsad uppgift samt i betydelsen pågående 
process relaterad till ett specifikt ämne eller en specifik person; 
 

8. konsumenter, utifrån ett intresse att samla på artefakter relaterade till 
en specifik idrott och/eller idrottare, formerar tilltagande marknads-
inslag runt den idrott som i stort är organiserad efter annan logik än 
marknadens (t ex sports memorablia); 
 

9. konsumenter själva definierar den tävlingsverksamhet i datorspelan-
de de är verksamma i som e-sport (alternativt eSport); 
 

10. konsumenter formerar nya, idag okända betydelser av det allmängil-
tiga i idrott som totalupplevelse samt av det industribegrepp som 
uppvisat så dynamisk utveckling: ”Maybe there is an opportunity to 
amplify and intensify the enjoyment of the sporting experience by 
using increasingly sophisticated means of performance measurement 
and umpiring/refereeing control. Microchips attached or implanted 
into athletes already allow us to track their performance in real time 
and deliver vital biological and performance statistics to optimise and 
judge performance. Are sport consumers willing to pay for these ex-
periences? And to whom will they pay the bulk of this money? […] 
Or do we not need to bother because virtual athletes – 12-year-old 
children in virtual reality – will rule the world of professional cyber-
sport? (Smith & Westerbeek, 2004: 36-37). 

 
Med dessa preciseringar vill jag markera avståndstagande från idrottssociologins 
mångåriga fokus på idrott och kommersialitet och den dominans dess grundläg-
gande syn medfört för rådande tolkningar relaterat till tematiken idrott/ekonomi. 
Som illustration av idrottssociologins ”mainstream”-positionering får ett citat 
från den text som tydligast gör anspråk på att representera state-of-the-art inom 
fältet idrottsstudier tjäna; brett upplagda men likväl sociologiskt präglade Hand-
book of Sport Studies (2000) med professorerna i sociologi, Jay Coakley och Eric 
Dunning, som redaktörer för en SAGE-handbok av klassiskt snitt: 

––––––––– 
79 Några exempel från en googling där utövare själva framhåller sin aktivitet med beteckningen upp-
levelsesport är Boule, Klättring, Skärmflygning, Paragliding, Flygsport, Mountainbike, BMX, Snow-
board, Wakeboard, Skateboard, Longboard, Kiteboard, Mountainboard, Vandring, Multisport, Off-
pistskidåkning, Skidbestigning, Extremskidåkning, Trail Running, Kanotpaddling, Kajakpaddling, 
Dykning, Lure Coursing, Trav, Cykelsport, Fallskärmshoppning, Forsränning, Telemarksåkning, Fri-
åkning, Vindsurfing och Inlines. Därmed inte sagt att det råder enighet kring beteckningarna; tvärt-
om, stor diskussion råder mellan och inom andra beteckningar som extremsport, ROC-sport 
(ROC=Radical Outdoor Community), äventyrssport, m fl beteckningar.    



96 
 

The depression years were particularly hard for professional sport, 
but the industry rebounded quickly after the Second World War, 
and it has been one of the most financially successful industries for 
the past 50 years, penetrating every sphere of social life and be-
coming one of the most popular cultural practices. Professional 
sport has been transformed into a huge, commodified industry that 
more and more dominates everyday life in advanced capitalist 
countries. […] As a capitalist enterprise, professional team owner-
ship is privatized and is structured to maximize profit. Indeed, the 
premise of capital accumulation is the foundation on which this 
industry is built (Sage, 2000: 266).  

 
Den analytiska kraft som nedlagts under flera decennier relaterat till hur idrott 
kom att bli ett dominant inslag i avancerade kapitalistiska samhällen rymmer in-
sikter på detaljnivå. Vid ett väl definierat kunskapsintresse, t ex fokus på under-
hållningsidrottens materiella praktik snarare än dess symboliska och immateriel-
la värden, bjuder positioneringen en etablerad väg för ekonomiskt orienterade id-
rottsstudier. Det jag ser som brister med positioneringen är följande: 1) Den ar-
betar med ett entydigt elitidrottsbegrepp som inte alls beaktar den finkalibrering 
som Lindfelt (2007) erbjuder. 2) Den arbetar enbart med en marxistisk politisk-
ekonomisk förståelse av begreppet ’kommodifiering’ (engelska; ’commodifica-
tion’); expansion av marknadens värderingar, logik och funktion till domäner i 
huvudsak organiserade enligt andra värdesystem och beaktar inte alls den vitt 
spridda företagsekonomiska förståelsen av systerbegreppet ’kommodisering’ 
(engelska; ’commoditization’); processen varigenom ett ekonomiskt erbjudande 
med differentierat värde transformeras till ett odifferentierat masserbjudande.80 
Sådan positionering är således oförmögen att beakta dynamiska inslag inom en 
process, t ex den ständiga pendelrörelsen mellan ’kommodisering’ och motstå-
ende begreppet ’kundanpassning’ (engelska; ’customization’) som är så utmär-
kande i Pine och Gilmore (1999). 3) Av de två första punkterna följer att positio-
neringen är fastlåst vid idrott som materiell praktik och idrottsindustrin som 
varu- och tjänsteproducerande kapitalistisk domän och därmed oförmögen att 
famna idrott som sammanflätad materiell och immateriell praktik och idrottsin-
dustrin som upplevelsespäckad och transformativ samhällelig domän. 4) Av tred-
je punkten följer att sådan positionering låser fast idrottsindustrin till kapitalis-
tiskt organiserade samhällen, en insnävning som saknar stöd efter att Guttmann 
som slutsats (1978) formulerat följande ’fundamentala postulat’: 

 
The characteristics of modern sports are essentially invariant in 
every modern society, whether that society is Liberal, socialist, or 
Communist. Differences do exist […] but these differences are 
minor in comparison with those distinguishing modern from primi-
tive, ancient and medieval sports (Guttmann, 1978: 73). 

––––––––– 
80’Commodification’ och ’commoditization’ är härledda ur ’commodity’ (massprodukt, standardarti-
kel, stapelvara, råmaterial, råvara eller allmänt ”något användbart som har ekonomiskt värde”).  
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3.1.2 Produktion av ond och god: Blockering av 
kommunikation 
De vis som den moderna idrotten gjorts och gjort sig politiskt och ekonomiskt 
användbar på organiseras här i fyra faser81; masspropaganda, systempropagan-
da, länder- och stadsmarknadsföring samt idrottens förrättsligande. Perioden av 
fyra faser av politisk intervention i den moderna idrotten kan läsas som en histo-
riografiskt kort men intensiv period (mellankrigstiden – pågående): ”It is in the 
interwar period that the internationalization of sport and its audience began to at-
tract the interest of politicians and to destroy the myth of sport as peacemaker, an 
idea so dear to the heart of Pierre de Coubertin. This fact, that is nowadays so 
banal, was much less so in the first decades of the 20th century” (Arnaud, 
2003/1998: 3). 
Masspropaganda: I mellankrigstiden inkorporerade länder med olika politiska 

system idrott som element i internt och externt riktad politisk masspropaganda. 
Särskilt Olympismen, Baron de Coubertins sociala innovation, ett idrottens fun-
dament av höga ideal ur vilket samtida idrott fortfarande hämtar mycket av sin 
legitimitet, visade sig bli ytterst användbar. Att det blev så förefaller logiskt givet 
skälen till Internationella Olympiska Kommitténs tillkomst (grundades i Paris 
1894) och tillväxt (i 1920- och 30-talets proto-fascistiska Europa politiserades 
idrotten av ett antal stater vilket kulminerade då OS växlades upp till en medie-
rad världshändelse i samband med OS i Berlin 1936). Tillkomst:  

 
de Coubertin var bekymrad över att hans hemland Frankrike inte 
förmådde hävda sig i den internationella politiska kampen. Bevi-
sen på svaghet var för de Coubertin […] förlusten i kriget mot 
Preussen […]. Orsaken till Frankrikes svaghet såg de Coubertin i 
bristen på politisk stabilitet i landet, och detta i sin tur ansåg han 
berodde på bristen på starka, karaktärsfasta män. 

Bekymret över Frankrikes framtid ledde de Coubertin till 
att söka modeller, vägar till bot. Medlen såg han i tävlingsidrotten. 
En allsidig träning i idrott och att visa krafterna i tävlan mot män 
från andra nationer skulle producera starka män och därmed starka 
politiska ledare och ett politiskt stabilt och internationellt fram-
gångsrikt Frankrike. de Coubertin fann två modeller. Den ena var 
den anglosaxiska tävlingsidrotten. Baronen hade imponerats av de 
amerikanska collegeungdomarnas och de engelska studenternas id-
rottstävlingar. Han fäste sig också vid att det fanns mycket be-
stämda regler för tävlingarna. Kampen skulle vara rättvis. Han 
drog slutsatsen att kampen för att komma med i universitetets id-
rottslag stärkte karaktären. I Frankrike däremot var det en utbredd 
uppfattning att idrotten störde studierna (Gerner, 2008: 4)  

––––––––– 
81 Organiseringen i fyra faser ska inte förstås som att en fas linjärt avlöser den andra utan som fyra 
typer av politisk intervention vilka historiografiskt framträder koncentrerat vid olika tidpunkter. När 
en ny fas blir skönjbar hamnar den följaktligen i fokus. Att de faser som behandlats dessförinnan gli-
der ur fokus innebär ju inte att de försvinner som verksam diskurs i relation till idrottslig praktik.  
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Tillväxt: För uppbådande av massornas stöd för då aktuella politiska agendor fö-
relåg behov av inrangering av ett flertal masskulturella företeelser. Några Euro-
peiska länder insåg tidigt idrottens nyckelroll i detta vilket kom att bli grunden 
för nazismens propagandatriumf med OS i Berlin 1936: 
 

Contrary to received opinion, it was the liberal states, notably Brit-
ain, France and Belgium, rather than fascist Italy or Nazi Germany 
which first explicitly politicized international sporting contacts 
(Holt, 2003/1998: 210-211). 
 
Much of what the fascists were planning in sports had been present 
in European sport before the fascist regimes came to power, and 
much stayed with us for many years after the downfall of fascism 
(Krüger, 2004/1999: 86). 

 
Beaktat sådan tillkomst och tillväxt kan Olympismen läsas som en föregångare 
till vad Lyotard kom att benämna ’eclectic (junk) postmodernism’; en kulturell 
nollpunkt där i princip vad som helst kan förbindas med vad som helst annat ge-
nom en minsta gemensamma nämnares organiserande kapacitet (marknaden då 
Lyotard myntade begreppet, staten då Olympismen tillkom och tillväxte). Detta 
mischmasch av idéhistoriskt tankegods (sprungen ur fransk nationalistisk för-
närmelse, inspirerad av amerikansk collegeidrott och engelsk studentidrott, upp-
växlad till global angelägenhet via nazistisk propaganda, legitimerad via selek-
tivt urval av antika ideal funktionella för ändamålet) gör att Olympismens – och 
därmed den moderna idrottens – värdegrund(er) kan ifrågasättas: 

 
Inför de olympiska spelen i Berlin 1936 utvecklade de Coubertin 
sin syn på den olympiska rörelsens filosofiska grund […]: 
 

The Olympic Games must be held on a strictly astronomical 
rhythm, because they are the quadrennial celebration of 
human springtime, honoring the successive arrival of hu-
man generations. /…/ The human springtime is expressed in 
the young adult male who can be compared to a superb ma-
chine in which all the gears have been set in place, ready 
for full operation. That is the person in whose honor the 
Olympic Games must be celebrated and their rhythm orga-
nized and maintained, because it is to him that the near fu-
ture depends, as well as the harmonious passage from the 
past to the future. /…/ […] 

 
Detta citat visar med all önskvärd tydlighet att de Coubertins 
olympiska ideal präglas av en människosyn som är individualis-
tisk, sexistisk, elitistisk och åldersdiskriminerande. Från den en-
skilda manliga individens uppnådda perfektion och harmoni skall 
man, enligt honom, hämta riktlinjer för harmoni i det vidare sam-
hället (Lindfelt, 2005: 5) 
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Systempropaganda: En andra fas växte fram efter andra världskriget då flera 
länder i det dåvarande s k östblocket utvecklade statsfinansierade elitidrottsmo-
deller som led i den idrottsliga kapprustning (Storm, 2008: 1) som internationellt 
(nationellt hade systemen andra syften) skulle bevisa det kommunistiska syste-
mets överlägsenhet i det kalla kriget mellan två ideologier (Wagg & Andrews, 
2007; Riordan, 2004/1999). OS i Peking 2008 gör Kina till den tydligaste repre-
sentanten för statligt organiserad och finansierad idrott i syfte att påvisa det 
glansfulla med kommunistisk kapitalism som samhällssystem (Hong et al., 2005; 
Jinxia, 2005; Dyreson, 2008) medan länder som Kuba och Nordkorea är motsva-
rande i mer renodlat kommunistiskt samhällssystem (Riordan, 2004/1999: 48).  
Länder- och stadsmarknadsföring82: I mer renodlat kapitalistiska samhällsy-

stem tar systempropaganda sig andra uttryck. Efter kalla krigets slut har dess 
segrare kommit att intensifiera sina statliga satsningar på underhållningsidrott 
(Hogan & Norton, 2000; Gratton & Henry, 2001; Green & Houlihan, 2006; de 
Bosscher et al., 2008; Houlihan & Green, 2008; Book & Carlsson, 2008): ”... allt 
fler länder i västvärlden satsar omfattande offentliga medel på att driva fram in-
ternationellt framgångsrika elitidrottare. Idrotten är förvisso inte längre ett vapen 
i ett kallt krig mellan två ideologier, men dess internationella betydelse har sna-
rare ökat; idag betyder internationella framgångar på världens idrottsarenor till 
exempel värdefull marknadsföring av hela eller delar av länder som turistmål el-
ler marknader för industrilokalisering, och inte minst ger de identitetsskapande 
nationell prestige som är lika viktig inrikes- som utrikespolitiskt” (Storm, 2008: 
1). Därav allehanda dignitärers allestädes närvaro vid underhållningsidrottsliga 
evenemang, kärnfullt uttryckt av historikern Kristian Gerner: ”Utnyttjandet av 
idrottarna för politiska syften under det kalla kriget framstår idag som en stilla 
förövning till användningen av dem i kampen om konsumenterna, åskådarna till 
tävlingsidrotten” (Gerner, 2007: 3). 
Idrottens förrättsligande: Den moderna idrotten i allmänhet och underhåll-

ningsidrotten i synnerhet har en mängd empiriska problem:  
 
The Review hinted at some of the problems of actual sports, 
which, indeed, called for a legal and political intervention on the 
international level. Most of these problems were connected with 
the commercialisation of sport: 
 
- privatisation of television rights by certain media 
- concentration of wealth in certain clubs and leagues 
- club ownership by unscrupulous capital owners 
- match-fixing and corruption scandals 
- wage inflation on the players market 
- black market for tickets 

––––––––– 
82 Några konsultföretag i denna snabbväxande nisch är Eastwest Communications (”Branding nations 
to compete globally”, http://eastwestcoms.com/Branding-Nations.htm, 2008-07-04), GfK Group 
(”The Anholt-GfK Roper Nations Brand Index”, www.gfkamerica.com, 2008-07-04) och Brand Ho-
rizon (www.brandhorizons.com).  

http://eastwestcoms.com/Branding-Nations.htm
http://www.gfkamerica.com
http://www.brandhorizons.com
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- doping 
- bankruptcy of European clubs 
- money laundry 
- internet piracy and ambush marketing 
- trafficking and exploitation of young players from Africa and    
  South America 
- an un-controlled ”player-agent industry” 
- under-investment in the training of young players 
- illegal betting and internet gambling outside tax control 
 
But also hooliganism, racism and xenophobia among supporters, 
and sexual offences and insecurity in the stadiums, called for ac-
tion (Eichberg, 2008: 3). 

 
”The Review” som Eichberg refererar till är ett första utkast till det som kom att 
bli ett White Paper on Sport (första steget till en gemensam europeisk policy för 
idrott, en slags idrottens EU-konstitution) publicerat av Europeiska kommission i 
juli 2007 och således en diskursiv milstolpe för den senaste typen av politisk in-
tervention i idrottens praktiker (Caiger & Gardiner, 2000; Parrish, 2003; Bogusz 
et al., 2007; Parrish & Miettinen, 2008 och Snögren Johansson, 2009, visar på 
olika aspekter på EU:s arbete inom detta fält). I en pionjärartikel i svensk kontext 
av rättssociologen Bo Carlsson (2004) pekar han på några av den mängd rättsfall 
som gradvis kommit att leda fram till detta initiativ från EU:s idrottsministrar. 
Carlsson visar på ”idrottens ökade beroende av rättssystemet och dess logik, och 
det i anknytning till idrottens tilltagande kommersialisering och globalisering, 
och till dess tilltagande seriositet. Dessutom är frågan om rättens intervention i 
idrotten kopplad till det moderna samhällets civiliseringsprocess och dess allt 
tydligare politiska betoning på olika värden och rättigheter, d v s frågor kring 
könsdiskriminering, rasism och arbetsmiljön” (Carlsson, 2004: 1). Carlsson kon-
kluderar med att ange fem tänkbara skäl till idrottens tilltagande förrättsligande: 
1) att en allt seriösare idrott, särskilt underhållningsidrotten som ”den tredje 
största globala industrin” (Carlsson, 2004: 7), kräver högre grad av legal stabili-
tet och förutsägbarhet än vad idrottens interna självreglering kan upprätthålla, 2) 
att lag och rätt är en kodifieringsinstans av samhällets civiliseringsprocess i stort 
och därmed har denna roll att spela också i en framväxande artikulering av idrot-
tens ”civilisering” och samhälleliga integrering, 3) att den rättsliga interventio-
nen är ett utslag av moralpanik i det att idrottens självreglering uppfattas som 
otillräcklig, 4) att ett alltmer förrättsligat samhälle, med medborgare allt mer be-
kanta med sina rättigheter, också slår igenom inom idrotten i form av att enskilda 
idrottssupportrar, idrottsutövare och idrottsledare vänder sig till civilsamhällets 
lag och rätt för att hävda sina idrottsrelaterade rättigheter samt 5) att där det finns 
pengar att tjäna, där finns det även jurister (Carlsson, 2004: 6-7). I dialog med 
det rättssociologiska fält Carlsson är hemtam i pekar han på en kommunikativ 
och en demokratisk effekt av idrottens tilltagande förrättsligande. Om den kom-
munikativa effekten menar Carlsson att: 
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Risken med förrättsligandet är att rätten blir den primära – den na-
turliga – källan för att reglera relationer och för att lösa konflikter. 
[…] Rätten blir den naturliga kommunikationskanalen! […] 
 Rätten är ingen given frälsare när det gäller problem inom 
idrotten, och inte nödvändigtvis det bästa konfliktlösningsinstru-
mentet. Rättssystemet betraktas som oflexibelt (Teubner, 1986), 
som ett omyndiggörande (”passivisering”) av individers egen ka-
pacitet att lösa konflikter (Handler, 1990) och som en ”systema-
tiskt störd kommunikation” (Habermas, 1984). Idrottens autonomi 
är dessutom omöjlig att vidmakthålla om idrotten förrättsligas, inte 
ens som ideologi (Carlsson, 2004: 7-8).  

 
Om sådana mer idrottsinterna effekter av idrottens förrättsligande inte berör tor-
de ytterligare bördor för ett redan hårt ansträngt rättsystem engagera envar med 
intresse av fungerande demokratier:  

 
Idrotten och rätten befinner sig härmed i ett dilemma! Idrotten ris-
kerar att bli förrättsligad. Men rättssystemet i sig självt är inte be-
tjänt av att ta ansvar för idrottens normativa utveckling. Det finns 
en risk för att rätten överbelastas genom att ta sig an nya uppgifter. 
I det här sammanhanget har Boaventura de Sousa Santos (1996) 
varnat för rättens ”kamelifiering”; att rätten får bära på allt möjligt 
bråte. Rätten (kamelen) riskerar att bli för tungt lastad! Niklas 
Luhmann (1985) är av samma uppfattning. För att rätten ska beva-
ra sin stringens och auktoritet måste den avvisa konflikter som inte 
passar in i rättsystemets procedurer och därmed indirekt stimulera 
till kommunikation utanför rättssystemet (Carlsson, 2004: 8).  

 
Beaktar man den mängd empiriska problem som framträder i Europeiska kom-
missionens White Paper on Sport framstår de underhållningsidrottsliga instan-
serna innan sista instans (rätten) som verkningslösa. Får ”kamelen” mer under-
hållningsidrottsligt bråte att släpa på är demokratibidraget i detta avseende såle-
des negativt. Fogar man därtill de samhälleliga kostnader och individuella lidan-
de som problemen för med sig, vilka föranleder allt intensivare debatt, tilltar skä-
len att från demokratiaspekten granska underhållningsidrottens samhälleliga 
stöd, ekonomiska gräddfil och politiska legitimitet. Enehag (2008) tillägger ytter-
ligare ett skäl genom att ifrågasätta varför ”den tredje största globala industrin” 
(Carlsson, 2004: 7) inte underkastas EU:s konkurrensrätt. Enehag menar att ifrå-
gasättandet av idrottens autonomi, ”en ideologi som säger att idrotten är självre-
glerande och står utanför rättsordningen” (Enehag, 2008: 2) (inte ens möjlig som 
ideologi i och med idrottens förrättsligande, Carlsson, 2004: 7-8), grundas i att 
”idrotten idag har ett symbiotiskt förhållande till medieindustrin och den kom-
mersiella marknaden, vilket inneburit ett enormt kapitalinflöde för elitidrotten. 
Därmed ifrågasätts det varför inte idrotten, precis som vilken annan affärsverk-
samhet som helst, skall ingå i konkurrensrätten. Detta i sin tur har lett till att id-
rotten idag allt som oftast får ställas till svars gentemot både konkurrensrätten 
och arbetsrätten” (Enehag, 2008: 2). 
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Sammantaget: När den politiska interveneringen inleddes i mellankrigstiden 
(Arnaud, 2003/1998: 3), när väl ”upptäckten” gjordes – att idrott, idrottare, id-
rottsliga organisationer och idrottsföreningar var användbara i sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska sammanhang – var snöbollen i rullning och visar inga 
tecken på att stanna upp (Gerner, 2007:3). Sammantagna har sju, åtta decennier 
av fyra typer av politisk intervention i samtyckande och beredvillig idrottslig 
praktik (Lundberg, 2007) varit diskursivt effektiva; en för politiska och ekono-
miska ändamål brukbar och för idrottslig praktik gynnsam idrottslig historiografi 
har genererats. Det är en klassiskt modernistiskt dualistisk historiografi, en stor 
berättelse utifrån ”ond” och ”god” som dramaturgiskt kärnelement. Med Olym-
pismen som ”det godas” diskursiva vagga och organiserande tankefigur kan ”ho-
tet” tecknas med skarpa penndrag; föreställningar om ”idrottens tilltagande 
kommersialisering” eller varianten ”idrottens kommersialisering som en sentida 
nyhet och därmed ett hot mot idrottens rötter i amatörism, idealism, ädel kamp, 
fair play och allmänt ädla värden” ställs mot ”den rena och obesudlade idrotten”. 
När Riksidrottsförbundet presenterar Idrottsföreningen i idédokumentet Idrotten 
i 2000-talet inleder man med följande citat vilket i uppblåst typsnitt upptar mer 
än en tredjedel av sidan:  

 
Det är i de folkliga idrottsföreningarna som vi först kommer att få 
återgången till den rena och sunda idrottstraditionen, den glädjeri-
ka och uppriktiga idealismen – Pierre de Coubertin, olympiska 
spelens grundare (Riksidrottsförbundet, 2004: 4). 

 
Idrottens goda berättelse görs möjlig genom ett konstruerat ursprung i Olympis-
men, en diskursiv praktik som därtill gjorts autonom genom föreställningen av 
sig själv som ”god”. Så läst är det en lära (avsnitt 1.1) som löste upp sig självt i 
fjärde fasen (White Paper…, ovan) av sin egen tillblivelse; idrottens autonomi 
som ”inte ens möjlig som ideologi i och med idrottens förrättsligande” (Carlsson, 
2004: 7-8). Så läst är det en lära vars föreställningar om den ”onda” komponen-
ten (tematiken idrott/ekonomi) gör att underhållningsidrott är dömd att utgöra id-
rottens ”nödvändigt onda” då Olympismen är dess måttstock, har ett ursprung 
som ”självklart” och ”behändigt” är förlagd till den (därmed onda) nordameri-
kanska idrottsmodellen samt görs till en praktik som bygger på förformulerade 
grundgestaltningar, förutsägbara motsättningar och föregivna roller. Underhåll-
ningsidrott är otvivelaktigt behäftad med allvarliga samtida empiriska problem 
(White Paper.., ovan). Men ett mer övergripande problem, den modernistiska id-
rottshistoriografi som genererat ramarna för vad som är möjligt att uppfatta som 
problem/lösningar och möjligheter/omöjligheter, ses inte som ett problem. Kron-
juvelen i fjärde fasen av politisk intervention (White Paper…, ovan), som nu 
uppfattas som det ”som ska rädda” den ”onda” delen av den moderna idrotten 
”som är drabbad av tilltagande kommersialisering”, är möjlig enbart utifrån den 
diskursivt genererade föreställning om ”tilltagande kommersialisering” som tidi-
gare faser av politisk intervenering etablerat. Den diskursiva praktiken nödvän-
diggör sig självt, opererar genom förträngning, inte minst förträngning av sitt ur-
sprung som något som konstruerats vid en viss tidpunkt av specifika skäl, vilket 
gör att idrottens goda berättelse kan traderas vidare: 
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Samtidens elitidrott fascinerar och mobiliserar. Och, den underhål-
ler. Massorna, medierna, sponsorerna, politikerna gör nästan vad 
som helst för att skapa drömbilden – och själva ta del av den, 
uppmuntra den och återskapa den. [...] 
 En intressant liten iakttagelse i sammanhanget […] är den 
ofta upprätthållna föreställningen att idrottens egen berättelse, dess 
egentliga budskap i sig är något positivt och livsbejakande, liksom 
per automatik. Problemen som finns förnekas visserligen sällan av 
någon, men de betraktas relativt ofta och oreflekterat som idrottens 
biprodukter eller onödiga överdrifter som inte hör till själva kär-
nan. Och, intressant i sig, när problem noteras, synliggörs eller inte 
längre kan hållas utanför fokus, tillkallas etiken till hjälp. Etiken 
förväntas kunna peka på nödvändiga åtgärder och hållbara förklar-
ingar till sidospåret, helst så att idrottens goda berättelse obehind-
rat ska kunna traderas vidare. Helst så att sidospåret kan avskiljas 
från det väsentliga, och därmed oskadliggöras. Helst så att bilden 
av elitidrott som människans förädlare inte ska ifrågasättas. Helst 
så, ja, helst så... (Lindfelt, 2008: 1, min kursivering).    

 
Förutom förträngning av sitt eget ursprung har sådan diskursiv praktik också för-
trängt det som föregick den, de vis på vilka idrott organiserades innan den mo-
dernistiska eran av politisk intervenering vidtog; genom individers och sam-
manslutningars socialt och kommersiellt orienterade initiativ: 

 
The foundation of modern sport is not linked to the intervention or 
control of the State. It differs profoundly from gymnastics in that 
respect. In Europe, as in the United States, modern sport was born 
of the will of individuals and private groups. In that sense it is a 
social innovation that has its roots in the emergence of new forms 
of sociability. […] 
 True, the State can, here or there, hamper or restrain free-
dom of association. But each time that happened – as was the case 
in Victorian Britain, in France of the liberal Empire or at the outset 
of Third Republic, in post-Bismarck Germany – the new social 
strata born of industrialization and urbanization found in sport the 
instrument of an associative life. Engendered by private initiative, 
the sports associations and clubs possessed a resolve that was es-
sentially commercial and hedonistic. In every European country 
the State displayed a total lack of interest. […] 
 The defenders and promoters of sport could hardly have 
imagined, in the final third of the 19th century, that sporting com-
petition could have an impact on public opinion and become an in-
strument of international policy. It was the same for ministers of 
‘foreign affairs’. Sport, sportsmen, sports associations and clubs 
were never perceived as potential actors in social and cultural life, 
economics and politics (Arnaud, 2003/1998: 3-4, min kursivering). 
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Med den modernistiska idrottshistoriografin fr o m nu analytiskt satt inom paren-
tes kan fokus förskjutas till tänkbara möjligheter med underhållningsidrott som 
något socialt och kommersiellt orienterat där människor ånyo (Arnaud, 
2003/1998: 3-4) verkar och samverkar inom såväl ramen för civilsamhällets ka-
pacitet till organisering som på marknadens villkor. Som avstamp för sådan fo-
kus, ett väl känt exempel: 

 
Den katalanska klubben har länge kallats fotbollsvärldens sista 
romantiker. I förra veckan tillkännagav man två viktiga beslut som 
stärker den bilden:  
 FC Barcelona blir den första idrottsförening som följer 
FN:s rekommendation om att ge 0.7 procent av omsättningen till 
kampen mot bl a hunger och fattigdom. Fotbollslaget ska heller 
inte nästa säsong ha en tröjsponsor. Däremot kan man tänka sig att 
upplåta platsen för humanitära budskap (Magnus Sjöholm, 
www.dn.se/ekonomi/fc-barcelona-nobbar-trojreklam-1.675586, 
2006-05-16). 

 
En månad tidigare:  

 
Helgerånet i Katalonien. Barcelona säljer sin själ. Sedan 1899 
har klubbtröjan varit reklamfri, men nyligen bestämde sig presi-
denten Juan Laporta för att casha in – och på så sätt besudla fot-
bolls-Europas stoltaste varumärke. […] 
 Laporta försökte genomföra helgerånet redan i fjol, via 
den mest kontroversiella av vägar. Han reste till Kina för att sälja 
sitt katalanska blåröda bröst till kommunistregimen i Peking. Om 
avtalet med regeringen hade gått i lås skulle det ha genererat texten 
”Beijing” – en pr-puff för OS 2008 – på Barcelonas tröjor och 
ofattbara 900 miljoner kronor till klubbkassan. Men dealen sprack 
i sista stund […] 
 Riktigt patetiskt höll det på att bli när något ljushuvud fö-
reslog att texten ”Mer än en klubb” borde pryda bröstet i väntan på 
en annonsör. Det var parollen som skapades när diktatorn Franco 
förtryckte Katalonien och Barcelona på 1940- och 50-talet (Per 
Nunstedt, Café, april 2006/Nr 4: 48). 

 
Medlemsstyrda Barcelona FC är en i allra högsta grad folklig idrottsförening 
som i märgen berör, upprör, glädjer och förfärar sina omkring 163 000 medlem-
mar (www.aftonbladet.se/sportbladet/sportchansen/article2998892.ab, 2008-08-
20). Barcelona FC är också en underhållningsidrottslig mångmiljardindustri83 i 
den upplevelseindustriella fronten. Barcelona FC är således en både-och-
förening; det sociala och det kommersiella, civilsamhälle och marknad, i dyna-

––––––––– 
83 2008 omsatte enbart fotbollsektionen knappt 3,3 miljarder kronor (Osignerad, 
www.e24.se/lifestyle/fritid/artikel_1081477.e24, 2009-02-12). 

http://www.dn.se/ekonomi/fc-barcelona-nobbar-trojreklam-1.675586
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/sportchansen/article2998892.ab
http://www.e24.se/lifestyle/fritid/artikel_1081477.e24
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miskt samspel. Sådan sammanflätad dynamik är ett av skälen till att de omkring 
163 000 medlemmarna och fler därutöver regelbundet och passionerat engagerar 
sig i klubbens göranden och havanden. Juan Laporta glömde för ett ögonblick 
bort symbiosen mellan det sociala och det kommersiella men blev till sist ”korri-
gerad” av den dimension han åsidosatte. Medlemmars och andras engagemang 
överflyglade i slutändan affärsuppgörelsen med den kinesiska regimen. Sådan 
formbar, omformbar och förhandlingsbar verklighet (Johannisson, 2005: 50-55) 
formerar sig inte kring frågor om ”tilltagande kommersialisering” eller ”kom-
mersialisering som hot mot de folkliga idrottsföreningarnas rena och sunda id-
rottstradition och glädjerika och uppriktiga idealism” (Riksidrottsförbundet, 
2004: 4) utan engagerar sig i egenskap av folklig idrottsförening i frågor som typ 
av, villkor för och ansvar vid olika former och grader av kommersiell organise-
ring och orientering inom ramen för det sociala sammanhang man verkar i. 
”Marknadssidan” av den modernistiska idrottshistoriografin möjliggör det mot-
satta relativt sådant dynamiskt samspel, mångas engagemang och växelverkan 
marknad/civilsamhälle; entydig pro-marknad gör iscensatt dramaturgi av dyna-
miskt samspel, konsumerande åskådare av mångas engagemang samt civilsam-
hället till statist i marknadens spel. ”Den ideella sidan” mobiliserar entydigt 
emot. Det produceras läror. De är användbara på flera vis.  

3.1.3 Blockerad kommunikation: Användning av ond och god 
”Fallet” OS i Peking 2008: När Sverker Lindström förtvivlat brister ut i Det sto-
ra sveket (2008) med anledning av att OS gavs till Kina 2008 och en lika upprörd 
recensent av Lindströms bok utbrister att ”Det borde inte vara så här! skriker jag 
ut när jag läser Sverker Lindströms bok om olympisk idrott och kapitalistisk uts-
vettning parat med hårt politiskt förtryck” (Alkvist, 2008: 1) kan det läsas som 
en kombination av genuint engagemang och fullbordad diskursiv fostran. ”IOK 
sviker de egna idealen” är rubriken på Alkvists recension (2008). Sådan typ av 
resonemang möjliggörs av den modernistiska idrottshistoriografin; ”kapitalistisk 
utsvettning” som bov och de tänkta ”idealen” som god fe som hade motverkat 
det onda om de bara praktiserats. Att ”kapitalistisk utsvettning parat med hårt po-
litiskt förtryck” är realitet för många människor i Kina är känt. Det är dock mer 
tvetydigt vilken roll IOK:s ideal spelar. Wamsley (2004) framhåller att de Olym-
piska Spelen som materiell praktik och Olympism som lära (”idealen”) är två 
helt separerade men löst relaterade fenomen (Wamsley, 2004: 234) där ”idealen” 
praktiseras på vis som understödjer snarare än motverkar “utsvettning”: ”olym-
pism was and is used explicitly as a marketing tool, one that influences the flow 
of billions of dollars in capital and serves a legitimizing function for the organi-
zation of human relations through an historically specific version of worldwide 
competitive sport” (Wamsley, 2004: 239). Sådan användning av ”idealen” skulle 
då återspegla de intressen som gynnas: ”The promoters of amateur sport, the in-
tellectual advocates of Olympism, were bourgeois – elites of various participat-
ing countries […] without any organic connection to working-class, average 
people. In this sense, it follows that Olympism, indeed the Olympic Games, have 
always been organically disconnected from the lives of average people” (Wams-
ley, 2004: 235).  
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En fortsatt diskussion kring sakfrågan är en annan avhandling; återkopplingen 
till “fallet” OS i Peking 2008 och inkoppling av Wamsley görs inte för att inleda 
en diskussion om Olympism och Olympiska Spelen utan för att använda ett ytt-
rande (Alkvist) som illustration på hur modernistisk idrottshistoriografi genererar 
blockerad kommunikation. Komplexa frågor (Wamsleys problematisering) redu-
ceras till något som diskuteras i termer av ”ond” och ”god”. Uttryckt på annat vis 
genererar modernistisk idrottshistoriografi förutsättningar för s k ’järntrianglar’84 
att praktisera sin centrala diskursiva kapacitet; att effektivt stänga ”ute all verklig 
kommunikation rörande sitt inre liv” (Ingelstam, 2003: 79). Empiriskt etablerar 
järntrianglar en annan form av kapitalism (systemkapitalism) relativt idealbilden 
av en fungerande marknadsekonomi karaktäriserad av fri etableringsrätt, fri pris-
sättning, konkurrens och ”konsumenten som kung”: 

 
Viktigare för framtiden är emellertid att notera att systemkapita-
lismen också är det dominerande internationella mönstret. ”Mark-
nad” finns där och spelar roll, men det överväldigande intrycket 
både från facklitteraturen och kvalificerad debatt är att systemka-
raktären – samspelet med andra aktörer i systemen – är betydligt 
mer framträdande än marknadskaraktären – samspelet med brukare 
och kunder. […] Den moderna kapitalismens systemkaraktär och 
nätverksstruktur har kommit att uppfattas som i grunden självklara. 
Detta står inte i motsats till marknadsekonomi i konsumentledet: 
konkurrens i de yttersta kapillärerna av systemen utgör inte något 
hot mot systemen, utan snarast en faktor som stimulerar deras ex-
pansion (Ingelstam, 2003: 79-80).  

 
Yttrandet av Alkvist utgör i sådant perspektiv en typ av kommunikation som ge-
nom att den fås att tro att den penetrerar järntrianglars inre liv med ”kritisk de-
batt” men blott spelar den roll den är tilldelad, därigenom upprätthåller det man 
tror sig kritisera. Relateras sådan avledande kapacitet till Ingelstams resonemang, 
blir Alkvists yttrande något som utgör viss stimulans ”i de yttersta kapillärerna 
av systemen [vilket inte utgör] något hot mot systemen, utan snarast en faktor 
som stimulerar deras expansion” (Ingelstam, 2003: 80).  

På likartat vis som legeringen av två modernistiska historiografier (upplevel-
seindustrins, underhållningsidrottens) genererade den majestätiska upplevelse 
som fick Martin Jönsson att i sin blogg framhålla två positiva ’Men’ i relation till 
redan etablerad regimkritik (avsnitt 3), genererar den ena modernistiska historio-
grafin (underhållningsidrottens) i detta fall ”kritik” av (återigen) redan etablerad 
regimkritik istället för att penetrera om och i så fall hur IOK:s ”ide-
al”/”Olympismen som idrottslig lära” spelar andra roller än de som de utger sig 
för att göra.  
”Fallet” Ludmila Engquist:  

––––––––– 
84 ’Järntrianglar’ är ett begrepp som fördes fram av en norsk maktutredning i slutet av 1970-talet och 
som avser hårt sammanhållna och sammanflätade allianser mellan politik, näringsliv och särintressen 
vilka sammantaget utgör centrala element i samhällets maktstruktur (Ingelstam, 2003: 79).  
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Bild 3: Leif Pagrotsky hoppar med Turins toppar:  

Hyllningar på Medborgarplatsen av Tre Kronor och Damkronorna efter Vinter-OS i Turin 2006. 
Foto: Tomas Oneborg, Svenska Dagbladet, 2006-02-27. 

 
GULDRUSCHEN. [...] Sverige är en stor sportnation. Det kan vi 
tacka folkrörelseidrotten för. Alla barn och unga som sportar för 
att det är roligt. Alla föräldrar som gör stora sociala insatser i sina 
klubbar. Det starka dopingmotståndet är viktigt. Fair play, kämpa-
glöd och sammanhållning skapar det svenska guldundret (Ledare, 
Aftonbladet, 2006-02-27, med anledning av medaljframgångarna i 
Vinter-OS i Turin 2006).  

  
Politisk användning av idrott och idrottare är vanligt världen över men Sverige är 
med sin vid en internationell jämförelse ovanliga idrottsmodell (Norberg, 2003: 
33) tacksamt att använda som analysobjekt p g a det maktmonopol (reellt, be-
greppsligt) som Riksidrottsförbundet (RF) åtnjutit under 1900-talet (Sandahl & 
Sjöblom, 2004; Sjöblom 2006). Svenska dagstidningars ledarsidor kan grundin-
gredienserna i diskursiva idealbilden av svensk idrott och tar dem oblygt i bruk 
när idrott och idrottare kommer till användning då grunddrag i förespråkad poli-
tisk ideologi ska förstärkas. Det är inte bara de stora mästerskapen som blir fö-
remål för ideologiska ömhetsbetygelser.  

Två år innan vinter-OS i Turin 2006 avhölls historiens första världsmäster-
skap i bandy för damer. Som alltid när mindre idrotter samlar sig till sitt första 
stora internationella mästerskap är standarden på och förutsättningar för de olika 
deltagande lagen mycket olikartade. Det krävdes två matcher för att nå VM-final. 
Dåvarande idrottsminister Mona Sahlin skickade ett telegram till laget efter två 
inledande segrar. Det sammanföll med den tidpunkt på året då Svenska Dagbla-
dets bragdmedalj delas ut, ett ansett pris bland svenska idrottare. Tidningens då-
varande sportchef Sune Sylvén, ansedd som en respekterad och sansad skribent, 
kommenterar: 
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Är Monas inlägg årets stora idrottsbragd...? 
Ett angenämt inslag i jobbet som denna tidnings sport-

chef är att försöka hålla reda på kandidaterna till SvD:s Bragdguld. 
[…] 

Men ska man tro regeringen och dess idrottsminister är 
saken i praktiken klar. Ett telegram av följande lydelse avgick här-
omdagen från regeringskansliet. 

”Hej, tjejer! Vilken fantastisk insats och vilken bragd se-
dan: 7-0 mot Ryssland och 17-0 mot Norge i semifinal – inte ett 
enda mål har ni släppt in under turneringen. Det måste ändå vara 
historiskt? Jag vill skicka er alla ett stort tack för otroligt spel och 
speciell eloge till målvakten Linda Odén och till måldrottningarna 
Anna Jepson, Anette Andersson, Anna Andersson och Johanna 
Pettersson”. 

Undertecknat Mona Sahlin, idrottsminister (Sune Sylvén, 
Svenska Dagbladet, 2004-02-26). 

 
Oförblommerad populism är en spegelbild av de breda folklagrens åsikter. På fö-
retaget Nordic Brand Academys ”Mest beundrad-lista” 2007 hamnade idrottare 
på tio av de tjugo översta platserna varav tre kvinnliga idrottare dominerade 
topp-5 (Anja Pärson är mest beundrad, tätt följd av Carolina Klüft och Susanna 
Kallur). Varumärkesexperten Tony Apéria kommenterar: ” – Det är något med 
sport, som svenskar i allmänhet tycker har det bästa anseendet, något man be-
undrar, respekterar, litar på […]. Det är tjejer i topp, de är dessutom sporttjejer. 
Det är något alla gillar och har positiva känslor för” (Mira Micic, Aftonbladet, 
2007-11-20). För Sveriges största sporttjej genom tiderna blev ödet annorlunda: 

 
I kväll vid halv nio när Stina Lundberg Dabrowskis gripande in-
tervju är över behöver inte Ludmila längre vänta på folkhemmets 
förlåtelse. Inte ett öga som sitter i en humanistisk själs skalle 
kommer att vara torrt. Medaljer, hundradelar och jakten på det per-
fekta häcklöpande steget marginaliseras när hennes liv rullas upp. 
Skildringen är mycket stark.  
 Vi ser framför oss en märkt människa som lättar sitt hjär-
ta. Det går i de svullna rynkorna under ögonen att spåra glåpord 
och förtäckta hot som varit hennes vämjeliga vardag de senaste 
åren. Den som inte efter de 30 intensiva minuterna låter sig över-
tygas om Ludmilas genuinitet lär aldrig göra det (Jan Majlard, 
Svenska Dagbladet, 2005-09-28). 

 
Den kvinna som folkhemmets humanistiska själar bjöd sin nåd är en kvinna som 
tog sig till toppen i ett hårdfört idrottssystem (Ludmila Narozjilenko vann 1991 
VM-guld på 100 meter häck för Sovjetunionen); som fick sin mat preparerad 
med otillåtna medel av sin före detta make då denne på det viset hämnades för att 
hon träffat sin blivande make, Johan Engquist, varpå Ludmila Narozjilenko 
bredvid offentlig förnedring också blev formellt avstängd från allt idrottsutövan-
de i fyra år; som efter emigration till Sverige och giftermål med Johan Engquist 
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återupptog sin idrottskarriär i det nya landet och belönades med Bragdguldet 
1997; som i mars 1999 offentliggjorde sin bröstcancer för vilken hon opererades 
i april 1999 och därefter gjorde vad som fysiologiskt och biologiskt är att betrak-
ta som omöjligt – tävlingscomeback två månader senare, vinst på Stockholm 
Stadion i DN-galan sommaren 1999 samt VM-brons i Sevilla i augusti 1999 – 
under pågående cellgiftsbehandling; som för dessa, en av Sveriges största 
mänskliga och idrottsliga prestationer, belönades med utmärkelserna årets id-
rottspersonlighet, årets idrottskvinna, årets idrottsprestation samt Jerringpriset; 
som via stora ansträngningar satsade vidare på sommar-OS i Sydney 2000 men 
därigenom pressade sin kropp ett snäpp för hårt varför hon efter misslyckade 
operationer av båda vaderna i juni 2000 förbjöds av läkare att springa mer varpå 
OS-satsningen och idrottskarriären var över; som under hela sin tid i det nya lan-
det kämpat hårt för att uppnå acceptans: ” – Jag visste att jag var accepterad av 
det svenska folket, men inte av idrottsfolket. Nu känns det bra, nu känner jag mig 
accepterad även av Idrotts-Sverige” (Osignerad/TT, Smålandsposten, 2001-11-
05, återgivning av uttalande av Ludmila efter bragdguldet 1997); som i tom-
rummet efter en livsbana ledsagad av mod, segrar, lidande, glädje och kamp 
ånyo sökte bekräftelse av det nu inte så nya landet via ett försök till comeback 
som bobsleighåkare med satsning mot vinter-OS i Salt Lake City 2002; som i 
kampen mot tiden med en utsliten kropp begick ett misstag genom att köpa några 
kapslar med anabola steroider vid ett besök i sitt tidigare hemland; som mer rak-
ryggat än de flesta andra idrottare kallade till presskonferens i november 2001 
och offentligt medgav sitt misstag innan resultaten från ett dopingtest i samband 
med ett träningsläger i Lillehammer skulle offentliggöras; som efter offentliggö-
randet åkte till Spanien för att i ensamhet ta sitt liv; som överlevde och istället 
tvingades till år av offentlig Golgata; som sommaren 2006 fortsätter att förnedras 
trots Stina Lundberg-Dabrowskis försök till upprättelse av det offerlamm den 
svenska idrottsrörelsen bjöd ut till folkhemmet: ”Ludmila Engquist har för flera 
år sedan avtjänat straffet [för dopingen 2001], ändå är hon inte välkommen i 
sommar” (Sigge Dabrowski, www.expressen.se/1.362069, 2006-05-27) då ”DN-
galan fyller 40 år [vilket] ska firas bland annat genom att bjuda in friidrottare 
som gjort stora insatser i tävlingen” (Jens Littorin, www.dn.se/sport/dn-galan-
portar-ludmila-1.760162, 2006-05-26).  

I den stora sportnationen Sverige tackar Aftonbladets ledare folkrörelseidrot-
ten för att alla barn och unga kan idrotta för att det är roligt samt alla föräldrar 
som gör stora sociala insatser i sina klubbar. Ludmila Engquist, en kvinna som 
var barn och ung i ett land där det roliga och det sociala omgärdades av mer strä-
va förhållanden än motsvarande svenska på 1960- och 70-talen, en kvinna som i 
vuxen ålder kämpat för att uppnå acceptans som medborgare, människa och id-
rottare85 i sitt nya hemland, en kvinna som sommaren 1999 gav den stora sport-
nationen Ludmila-feber, TV rekordsiffror samt DN-galan, Sverige och världen 
en mänsklig och idrottslig upplevelse bortom det fattbara, gav inte tillräckligt för 
att i slutändan bjudas respekt samt ett tack.  

––––––––– 
85 ” – Tyvärr är det så att i just idrottskretsar är motståndet mot henne fortfarande stort” (Jens Litto-
rin, www.dn.se/sport/dn-galan-portar-ludmila-1.760162, 2006-05-26). 

http://www.expressen.se/1.362069
http://www.dn.se/sport/dn-galan-
http://www.dn.se/sport/dn-galan-portar-ludmila-1.760162
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Sådant nyttiggörande av en svensk underhållningsidrottare möjliggörs på ett 
grundläggande plan av förnekandet av begreppet och praktiken underhållningsid-
rott eller, annorlunda uttryckt, av bristande självförståelse och självinsikt inom 
den svenska idrottsrörelsen: 

 
Den forskning som redovisas i betänkandet (och också annan, som 
inte redovisas i det här sammanhanget) visar att idrottens självför-
ståelse är låg. Detta visas genom den stora diskrepans som finns 
mellan vad idrottsrörelsen säger sig vilja och vad den faktiskt gör, 
vilket betänkandet framhåller. Det man ”vill” är analogt med vad 
staten avser med sitt stöd – hälsa, utveckling och demokratisk fost-
ran för alla – men det som görs har i mycket stor utsträckning bä-
ring på tävling, talangjakt och elitism. Detta har också sitt berätti-
gande, men enligt vår mening visar den bristande självinsikten att 
det uppenbarligen behövs studier som följer idrottsrörelsen och 
speglar vad som görs, varför det görs och vilka konsekvenser det 
leder till (Växjö universitet, Bilaga till rektorsbeslut 2008-09-23, 
Dnr: 695/2008-81). 

 
Underhållningsidrottaren är i perspektiv av sådant yttrande ett bindemedel mel-
lan det idrotten säger sig vilja göra och vad den faktiskt gör. Mycket av det som 
görs, sägs det ovan, har bäring på tävling, talangjakt och elitism (Ludmila i soci-
al praktik). Mycket av det idrotten säger sig vilja göra, sägs det ovan, är analogt 
med vad staten avser med sitt stöd (hälsa, utveckling, demokratisk fostran), en 
diskursiv praktik som approprierar de värden underhållningsidrottaren genererar 
som ingredienser i en hårt scriptad föredömesdiskurs (Ludmila i diskursiv prak-
tik). Hur och när är en sådan föredömesdiskurs produktiv, repressiv, något där-
emellan, något annat? Hur avgör man det? Kolumnisten och juniormästaren i tre-
steg, Lars Berge, reflekterar över svensk mentalitet och restposter ur den svenska 
idrottens diskursiva praktik med utgångspunkt i berättelsen om den konkurrent 
han normalt fick se sig slagen av (men som var skadad då Berge vann): 
 

Matias Ghansah var bara ett barn när friidrotten blev hans hel-
tidsjobb. Han hade ingen trygg medelklassuppväxt och utbildning 
att falla tillbaka på, som jag. 

Allt han hade var sin talang och sitt fantastiska utseende. 
 Efter skadan gjorde han några modelljobb mellan sena 

festnätter innan han förlorade sig i kokainet. I ett desperat försök 
att komma bort från knarket flydde han. 

Medan pressen skrev om det svenska friidrottsundret för-
vandlades tillvaron för det kanske allra största löftet till en resa ge-
nom västsvenska småstäder, obetalda pokerskulder, alkohol, sömn-
tabletter och blackouter innan han 2005 kraschlandade på psyk-
akuten. 

Det kräver ett beundransvärt mod att rakryggad erkänna 
ett sådant smärtsamt misslyckande i en värld fixerad vid mätbara 
resultat. 
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Och här talar jag inte enbart om friidrotten. 
Jag talar om ett samhälle som inte vill veta av förlorare. 
Inte ens Socialstyrelsen vill längre kännas vid dem som 

inte räcker till, plötsligt inte orkar mer, inte längre kan prestera.  
Vi avgudar vinnare i det här landet. Men hur behandlar vi 

dem vars drömmar gått i kras (Lars Berge, Svenska Dagbladet, 
2007-08-26). 

 
Inom en modernistisk idrottshistoriografi är idrott samhälleligt central genom sin 
funktion ”att uppnå mätbara resultat som påvisar mänsklighetens utveckling” 
(Lindfelt, 2006: 64). När Ludmila visade mänskliga brister, trots tidigare 
osannolika prestationer i mänsklig utveckling, var hon förbrukad. Hur ”mäter 
man” den underhållningsidrottsligt relaterade diskursiva praktik som sätter upp 
anslag om sådana förbrukningsfakta? 

3.2 Underhållningsidrott som människokraft 
Istället för mätning kan utmätning vara en väg. Utmätning innebär att en borge-
när via kronofogdemyndigheten begär in egendom ifrån en gäldenär. Den egen-
dom som avses är den underhållningsidrott som modernistisk idrottshistoriografi 
(gäldenär) approprierat. Kronofogdemyndighet kan utses efter hand och kan va-
riera. Borgenär är var och en som likt idrottsintresserade människor i industri-
samhällets tillblivelse begär reell makt och inflytande över formerandet av idrott 
som social innovation (Arnaud, 2003/1998: 3-4), som begär reell delaktighet i 
det tolkningsföreträde över idrott som sedan den svenska folkhälsans gryning le-
gat i naturvetenskapens händer86 samt som också begär sin del av reellt ansvar 
för konstruktion och förbrukning av underhållningsidrottaren som superhjälte: 

 

––––––––– 
86 Idrott blev ett tacksamt fält för tillämpning av natur- och beteendevetenskaplig grundforskning i takt 
med att vissa delar av denna praktik under 1900-talet transformerades från amatöridrott till professio-
nell idrott. Naturvetenskapernas vetenskapliga underbyggnad av idrottens fysiologi, biomekanik, kine-
siologi, idrottsmekanik, rehabiliteringsmedicin, skadebehandling, idrottspsykologi, etc, är den moderna 
idrottens självklara vetenskapliga angöring. Elitidrottens kopplingar till naturvetenskap utgår från dess 
särpräglade behov medan det omvända förhållandet historiskt utgick från statens behov av ”att ta hand 
om befolkningsmaterialet” som Johannes Åsberg, assistent vid Medicinhistoriska museet i Göteborg, 
kärnfullt uttryckte det vid en visning av samlingarna 2006-05-12. Medicinhistoriska museet är i mångt 
mångårige museichefen Inger Wikström-Haugens skapelse. Hennes avhandling (1978) visar att beslut 
om intag av patienter i stor utsträckning styrdes av samhällsnytta som kriterium. Av de 11 515 patien-
ter som togs in 1782-1822 var 4851 (42,1 %) i åldern 20-29 år (den mest produktiva kohorten av dåva-
rande befolkningsmaterial) följt av de två intilliggande kohorterna, d v s åldern 30-39 år med 2633 pa-
tienter intagna (22,9 %) samt åldern 10-19 år med 1498 patienter intagna (13 %) (Wikström-Haugen, 
1978). Med 77 % av samtliga patienter under Sahlgrenskas första 36 år intagna med maximerad sam-
hällelig nytta som beslutsgrund fick det som kom att förgrenas till bl a det idrottsliga folkhälsoperspek-
tivet en rivstart ur vilken den statliga institutionaliseringen av nyttotänkande i relation till befolk-
ningsmaterialets folkhälsa har kunna eskalera. I sådan majestätisk skugga har samhällsvetenskapernas 
intresse för den moderna idrotten växt fram under senare halvan av 1900-talet men är alltjämt i allt vä-
sentligt blott en figur, en produkt av ett skuggspels ljuskälla.  
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We tend to anoint our sports heroes as gods because we need the 
feeling of specialness we get from affiliation with outstanding ath-
letes. We need to perceive them as wonderful, through a tinted lens 
that enhances their grandeur. And we need for them not to disillu-
sion us. Thus we often invent superman, though our heroes are 
frequently imperfect. Many come from dysfunctional or traumatic 
backgrounds, and they are not always equipped to handle the stress 
of stardom. Professional athletes may develop unrealistic views of 
themselves, and maladaptive behaviour often emerges off the field 
in conjunction with their distorted self-image. Many star athletes 
have been catered to for their special talent since early childhood, 
and they have been conditioned to think special treatment is their 
due. Hubris and an attitude of entitlement and grandiosity become 
central dimensions of their psyches. They may consider them-
selves above the rules of society and believe they will not be held 
accountable for their moral or legal transgressions.  
 […] In recent years unprecedented numbers of star ath-
letes have fallen from grace as a result of self-destructive behav-
iour off the field. Drug-related crimes, alcohol abuse, and sexual 
transgressions have become everyday news. An attitude of om-
nipotence and invulnerability seems to underlie their poor judge-
ment and impulsive acts. Their violence toward women is particu-
larly alarming. Famous athletes are increasingly accused and con-
victed of domestic violence, assault, gang rape, and other forms of 
sexual abuse, and several high-profile athletes have been involved 
in murder cases (Teitelbaum, 2005: xi-xii). 

 
Underhållningsidrott av idag är komplext varför den marknad som formerar sig 
kring ”the fundamentally social character of sport (Dunning, 2001/1999: 240) – 
och därigenom finansierar den mångfacetterade, personalintensiva och mycket 
kostnadskrävande process bakom ansträngningarna som vardagligen benämns 
träning – är ett lika givet inslag som det sociala fundament (Dunning) som idrott 
grundas i samt det asociala (Teitelbaum) idrotten emellanåt genererar. Ett exem-
pel på vad som kan krävas runt endast en idrottare får illustrera komplexiteten: 

 
Utförsåkning är en individuell sport men runt Anja finns en rad 
personer och företag som stöttar henne på olika sätt. Tolvmanna-
staben kring Anja: Anders Pärson (pappa), tränare, ansvarig för 
träningsupplägget; Madeleine Pärson (mamma), sköter pappersar-
bete, praktiska detaljer och ekonomi tillsammans med Martin Klet-
te; Niklas Carlsson, landslagschef; Glenn Westerlund, damchef; 
Thomas Stauffer, tränare; Mikael Ljunglind, Fystränare, glädje-
spridare; Agneta Hjorth, Stefan Gustavsson, Carl-Fredrik Anders-
son, Per Rådström, naprapater/sjukgymnaster; Slavo Mulej, servi-
ceman; Martin Klette, jurist och ekonomisk rådgivare (Jan Semne-
by, Svenska Dagbladet, 2004-02-20). 
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Fyra personer med fokus på Anja som alpin utförsåkare (idrottaren Anja), fem 
personer med fokus på Anja som biologisk och social varelse (kroppen och män-
niskan Anja), en person med fokus på Anja som integrerat människo-maskinellt 
tekniksystem (teknologin Anja) samt två personer med fokus på Anja som integ-
rerat människo-ekonomiskt samhällssystem (varumärket Anja) utgör den grupp 
av människor vars vardag är organiserad runt Anjas träning och tävling.  

Det karaktäristiska klicket från pjäxans möte med skidbindningen, skidans 
fästande vid foten, utgör det ögonblick då Anja lämnar människoform och över-
går till att utgöra ett integrerat människo-maskinellt system, en femdimensionell 
(idrottaren, kroppen, människan, teknologin och varumärket Anja) postindustri-
ell atlet med explosiv idrottslig, politisk, ekonomisk och mänsklig kraft.  

Kring sådan form av integrerad människokraft har Hans Westerbeek och Aa-
ron Smith formulerat intressanta idéer kring postindustriella idrottares och kon-
sumenters symbiotiska existens. I The Sport Business Future (2004), särskilt 
Athletes of the Future: Cyborgs, Mutants and Clones (kapitel 3), sätter de en 
spekulativ, framtidskitschig men också innovativ sport management-agenda för 
postindustriell underhållningsidrott som upplevelseindustri: 

 
Homo technicus, the next incarnation of human evolution, will be 
a ’merger’ of biomaterials and inanimate materials. It will be an 
assemblage of ceramics, metals, fluids, thinking and feeling as we 
do, but boasting unparalleled self-sustaining capabilities such as 
automatic injury repair protein structures and energy-generating 
micro engines. […] Advancements in genetic technology, such as 
this, may offer the ultimate performance-enhancing tools for sport-
ing brilliance. […] 

Maybe there is an opportunity to amplify and intensify 
the enjoyment of the sporting experience by using increasingly so-
phisticated means of performance measurement and umpir-
ing/refereeing control. Microchips attached or implanted into ath-
letes already allow us to track their performance in real time and 
deliver vital biological and performance statistics to optimise and 
judge performance. Are sport consumers willing to pay for these 
experiences? And to whom will they pay the bulk of this money?  

[…] Or do we not need to bother because virtual athletes 
– 12-year-old children in virtual reality – will rule the world of 
professional cyber-sport? (Smith & Westerbeek, 2004: 36-37). 

 
I informationsoptimistisk anda lutar deras slutsats åt det sistnämnda:  

 
We will propose the notion that ultimately the sport fan will gain 
more control. With the potential to access any information at any 
time, information combined with choice is power. Only those sport 
businesses that can meet the tribal needs of fans will survive and 
prosper. As we all struggle to define our respective roles in this 
technological future, sport business may well help to help remind 
us what it means to be human (Smith & Westerbeek, 2004: 183). 
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I sådana diskussioner om underhållningsidrott och mänsklig mening i relation till 
verklighet och virtualitet skulle Nietzsche varna för den postindustriella under-
hållningsidrottens sinnesförstelnande kapacitet: ”Man kan skapa en sådan distans 
till det egna livet att det stelnar till en bild. Det blir då till något av ett verk, men 
nackdelen är: livet saknas däri” (Safranski, 2003/2000: 19). Författaren Einar 
Askestad87 vädjar om varsamhet i sådana diskussioner om verkligheters och vir-
tualiteters beskaffenhet: ”En del personer, ofta inom kulturvärlden, finner det ro-
ligt och upplever sig lite märkvärdiga när de får säga saker som: ”vem kan säga 
var verkligheten finns?”, eller: ”allt är en dröm” […]. En person som har bevitt-
nat en psykos, som sett hur ett medvetande fullständigt går sönder, […] som helt 
enkelt vet att ett medvetande kan brista eller förtvina till oigenkännlighet, är mer 
varsam med orden” (Askestad, 2008-09-30). Askestads barndomsvän gick in i 
egen värld av virtualitet genom att gå förlorad i bildberoende, i verklig fiktion, i 
bildberoendets effekt; en stumhet som uppstod då ”det ömsesidiga och levande 
bandet mellan den erfarande och det erfarna klipptes av” (Askestad, 2008-09-
30), vilket krävde mer stumhet för att överleva, vilket genererade en tillvaro utan 
minne, och utan minnen ”var han hänvisad till flödet av artificiella, ögonblickli-
ga och pulserande sinnesintryck som försvann i samma ögonblick som de ersat-
tes av nya” (Askestad, 2008-09-30). Det inträffade föranleder Askestad att re-
flektera över bildens/fiktionens ontologi (det egna livet som bild med Nietzsches 
ord). Askestad menar att det är livsavgörande vad vi utsätter våra sinnen för och 
att bilden/fiktionen inte är någonting utan de ord som uttolkar den:  

 
Hans [barndomsvännens] tragiska öde måste förstås metaforiskt 
och samtidigt inte. Liksom berättelser om barn som vuxit upp i 
isolering […], som på ett eller annat sätt berövats ett socialt, 
mänskligt, sammanhang, blottlägger att det inte är godtyckligt utan 
livsavgörande vad vi utsätter våra sinnen för, kan min väns öde 
sätta våra vedertagna föreställningar på prov.  

Den avgörande frågan är hur bilden får sin mening. Jag 
vill hävda att bilden är ingenting utan språket – den mening som 
bilden får är den som människan ger den. Bilden är med andra ord 
till fullo parasitär, lever av den värld som den endast återspeglar. 
Att den ger sken av att vara självständig är till fullo en illusion, 
samma illusion som gör den magisk i våra ögon. Det som gör den 
verklig är själva dess skenverklighet. […] Problemet med den 
stegrande bildkonsumtionen blir akut när bilderna får övertaget 
över språket. […]. 

Dåren är den människa som […] står utanför språket, 
[som] finns till endast i kraft av språkets återsken – och han förtvi-
nar och försvinner i samma takt som språkets insida tonar bort 
(Askestad, 2008-09-30). 

 

––––––––– 
87Samtliga referenser i detta stycke som anges med ’Askestad, 2008-09-30’ refererar till ’Einar 
Askestad, www.axess.se/web/main.nsf/0/C9274FBE65812383C12574CC0048DC84, 2008-09-30’. 

http://www.axess.se/web/main.nsf/0/C9274FBE65812383C12574CC0048DC84
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En grundläggande fråga för postindustriell underhållningsidrott är således hur 
den gör människan delaktig i närvaro88 inom upplevelsesamhällets tendens till 
iscensatt tillvaro; hur idrottsintresserade människor görs till något annat än den 
rekvisita som för all del skapar snygga tifon under vissa villkor men just genom 
den typen av scriptade rolltilldelningar tenderar att generera liv som stelnar till 
en bild vilket blir något av ett verk med nackdelen att livet saknas däri. T ex har 
de s k ultras (idrottens mest hängivna supportrar) funnit sina vis att kanalisera 
sådant på. Den iscensatta tillvaron har kritiserats på flera vis men det är den sy-
stemkapitalistiska tillvaro (Ingelstam, 2003: 79-80) den postindustriella männi-
skan har att utgå från och agera och leva i. Genom att göra det (agera och leva) 
kan morgondagens 12-åringar göra mer än det (konsumera och posera) som 
Smith och Westerbeek ser som deras framtida roller. Morgondagens 12-åringar 
kan därigenom behärska såväl språkets värld samt härska i bildens värld. Den 
postindustriella underhållningsidrotten är verklig inom båda teckensystemen, 
inom såväl Askestads/Nietzsches närvarovärld som Smiths/Westerbeeks cyber-
värld. Först när en värld dominerar en annan (då t ex bilden tillåts dominera ger 
den sken av att vara självständig vilket transformerar den från verklighet till illu-
sion) är distinktioner möjliga mellan verklighet och skenverklighet (Askestad), 
mellan sann känsla och dess avskedseko (Nietzsche), mellan delaktighet i livets 
närvaro och frånvaro av människokraft i mänskligt liv (Nietzsche/Askestad).  

Att behärska såväl språkets värld samt härska i bildens värld (det tecken-, 
bild- och upplevelsepräglade postindustriella samhället), eller annorlunda ut-
tryckt, att agera och leva konstruktivt i multipla världar, utgör grunden i entre-
prenörens seende i de former för entreprenörskap som diskuterats ovan (avsnitt 
1.3.2). Den modernistiska idrottshistoriografin tystar och osynliggör dock i prin-
cip all närvaro av entreprenörer, inte minst de som verkade i den moderna idrot-
tens konstitutiva ögonblick. Den moderna idrottens tillblivelse tillskrivs istället 
uppkomsten av internationella institutioner (t ex IOK och internationella special-
förbund), universella idéer (Olympism, Amatörism), västerlandets dominerande 
ekonomiska system (kapitalism), de tidigt industrialiserade ländernas demogra-
fiska struktur (urban kultur) samt de idrottsligt ledande ländernas mentalitet 
(Guttmanns sju karaktäristiska drag för modern idrott). Sådan modernistisk id-
rottshistoriografi tystar och osynliggör att idrotten till stor del var kommodifierad 
(organiserad enligt marknadens värderingar, logik och funktion) innan den blev 
politiserad (den diskursiva praktik som sattes inom analytisk parentes i avsnitt 
3.1.2) och kommodiserad (processen varigenom ett differentierat ekonomiskt 
––––––––– 
88 Med ’delaktighet i närvaro’ avses den känsla som Nietzsche hade inför musik (men som alltså kan 
vara en känsla inför vad som helst som envar känner på följande vis inför): ”Den sanna världen är 
musik. Musiken är det oerhörda. När man lyssnar är man delaktig i närvaron. Så upplevde Nietzsche 
musiken. Den var hans allt. Det skulle aldrig få ta slut. Men den tar slut och därför uppstår problemet 
hur man kan fortsätta leva efter att musiken har tystnat. […] Musiken skänker ögonblick av sann 
känsla […], och man skulle kunna säga att Nietzsches hela filosofi är ett försök att hålla sig vid liv 
också efter det att musiken har tystnat. Nietzsche vill, så gott det nu låter sig göras, musicera med 
språk, tankar och begrepp. Men naturligtvis blir det inte samma sak. […] Nietzsches filosofi har [så-
ledes] sitt ursprung i den postsirenska sorgen och den vill åtminstone rädda över musikens anda i or-
det, ett avskedets eko och ett instämmande i musikens möjliga återkomst för att livets båge inte skall 
brytas” (Safranski, 2003/2000, 11-12). 
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värde transformeras till ett odifferentierat masserbjudande). Därigenom tystas 
och osynliggörs att ”[t]he existence of professional sport long preceded that of 
commercial sport” (Forster & Pope, 2004: 21) samt att idrott under 1700- och 
1800-talen ”were paid entertainment available to most classes within the popula-
tion” (Forster & Pope, 2004: 22). Under dessa århundraden legerades bondesam-
hällens folkliga idrott och dess många vardagliga utövare (Hellspong, 2000) med 
kommersiellt och hedonistiskt präglade former av underhållningsidrott som inte 
dominerades av järntrianglar på det vis som komma skulle. T ex visar Yttergren 
(1996, 2003) hur 1800-talets protoindustriella men kommersiellt och hedonistiskt 
präglade former av underhållningsidrott uppvisar likheter med dagens dito: 

  
Showidrotten under 1800-talet kan indelas i minst fyra underkate-
gorier: snabblöpare, skridskovirtouser, gymnastikartister och star-
ka män. Man kan lätt förledas att tro att den professionella idrotten 
är något som hör den moderna sporten till, men som vanligt när 
man studerar historien så slås man av att inget är nytt under solen. 
De professionella idrottsmännens verksamhet under 1800-talet 
påminner starkt om deras sentida motsvarigheter. De åkte omkring 
i Europa och uppträdde inför publik mot betalning. Då som nu 
fanns inslag av dopning och fusk. Gränsen till ren underhållning 
var inte alls skarp och många gånger uppträdde dessa proffs på 
cirkusar och varietéer. Vad som gjorde deras verksamhet kommer-
siellt gångbar var 1800-talsmänniskans fascination för det extrema 
i vardagen. I tidningarna annonserades flitigt om skilda ”spektak-
ler” av typen […] ”Världens minsta kvinna”, ”Världens starkaste 
man” och ”Skäggiga damen” (Yttergren, 2003: 11-12).  

 
Ett annat exempel är Harvey (2004) som lyfter fram omfattande källmaterial som 
visar att den moderna idrottskulturen är sprungen ur kommersiella motiv i vilken 
dagspressen utgjorde en av de starkaste drivkrafterna: 

 
Here Harvey detects a lively and popular market-based sporting 
culture and obsession with record keeping, enthusiastically em-
braced by working-class people. […] It was important to the sport-
ing press to create an interesting image of sports and sporting 
women and men. Journalists helped to create a cult of sporting ce-
lebrities. In The Sporting Magazine, sportsmen were described as 
brave and beautiful, especially those who had made a career from 
the lower classes (Arvidsson, 2007: 1-2). 

 
Dagspressens roll framhålls också i flera andra studier. Ett exempel är hur irlän-
daren Richard Kyle Fox emigrerade till USA och 1876 tog kontroll över Natio-
nal Police Gazette, grundad i New York 1845 med avsikt att som medieentre-
prenör förvandla tidningen till ”the greatest journal of sport, sensation, the stage, 
and romance in existence” (Reel, 2006: 4). Ett annat exempel är hur föreställ-
ningar om den ”nya atletiska kvinnan” genererades av en bred flora av ameri-
kanska populärkulturella publikationer under 1880-1920 (Rosoff, 2006).  
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Kommersialitet och idrott är således inget nytt utan utgör snarare en markerad 
beständighet i idrottens historiografi. Däremot har formerna förändrats för orga-
nisering av idrottens kommersialitet; från 1700- och 1800-talens protoindustriel-
la självorganisering, över 1900-talets industriella rationalitet till 2000-talet post-
industriella gryning. Det kan i sådan gryning finnas skäl att beakta möjligheter 
med Hardys (1986) över tjugo år gamla vädjan i Entrepreneurs, Organizations, 
and the Sport Marketplace: Subjects in Search of Historians: 

 
I have covered a fair amount of ground in this essay, all in order to 
offer a framework for research into the development of sport as an 
industry. Whether the sport is football, hockey, golf, or boxing, my 
framework focuses on the decisions of entrepreneurs who devel-
oped organizations to produce and distribute three-part commodi-
ties.  

If I have argued for the need to reconstruct the sport in-
dustry through the perspective of entrepreneurs – or from the “in-
side out” – this is not to say that these men or women have ever 
enjoyed autonomy from the forces and issues in the environments 
that swirl around them. As one historian of entrepreneurs argued, 
even the most powerful magnates like Rockefeller and Carnegie 
“made history only within those external constraints they could not 
change.” Given these constraints, however, entrepreneurs have 
achieved much (Hardy, 1986: 31). 

 
Det är inte enbart den traditionella entreprenören verksam på konventionella 
marknader som därmed är intressant. När många religionssociologiska under-
sökningar visar att ”samtidens religiösa karta kännetecknas av en samtidig seku-
larisering och resakralisering” (Lindfelt, 2006: 327), en situation som ”präglas av 
en djupgående religiös transformation inom och utanför de stora etablerade, reli-
giösa traditionerna” (Lindfelt, 2006: 327), är det mot sådan bakgrund det blir 
”särskilt intressant att diskutera den moderna elitidrottens betydelse i ett livs-
åskådningsrelevant perspektiv” (Lindfelt, 2006: 328). Jag menar att sådana för-
ändringar med fördel kan relateras till diskussionerna ovan om hur postindustri-
ell underhållningsidrott behöver göra människan delaktig i närvaro inom upple-
velsesamhällets tendens till iscensatt tillvaro. Ett sätt att göra det på kan vara att 
”växla upp” företagsekonomiska diskussioner om magi, om magiskt kapital och 
om relationen mellan tro och ekonomisk värdeskapande (avsnitt 2.3) också till 
företagsekonomiska diskussioner kring underhållningsidrott då idrotten ”berör – 
både emotionellt och identitetsmässigt – otroligt stora mängder människor värl-
den över” (Lindfelt, 2006: 328). 

I Sverige kanaliseras detta emotionella och identitetsmässiga engagemang ge-
nom Riksidrottsförbundets (RF) diskursiva praktik. Sådan praktik har i dagsläget 
inte spännvidd nog för att generera produktiva föreställningar om vad det är 
”som händer” när det karaktäristiska klicket från pjäxans möte med skidbind-
ningen, skidans fästande vid foten, gör att Anja Pärson lämnar människoform 
och övergår till en femdimensionell postindustriell atlet med explosiv idrottslig, 
politisk, ekonomisk och mänsklig kraft.  
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RF:s diskursiva praktik är därtill för snäv för att förstå OS i Peking 2008 som 
ett storskaligt ianspråktagande av den mjuka maktens resurser (upplevelseindust-
riell iscensättning baserad på det ”samlade värde” i form av de kulturer, livssti-
lar, teknologier, normer, värderingar, värden, etc, som underhållningsidrotten 
över tid meningsfyllts med) samt genom aktivering och komposition av den 
mjuka maktens produktionsfaktorer (bilder, tecken, symboler, simulation, etc, 
som använda på modernistiskt vis aktiverar diskursiva resurser som passivt me-
dium, som ett abstrakt symbolsystem (Lindfelt, 2006: 78), vilket möjliggör re-
presentationer om idrottens universalitet samt de användningsmöjligheter som 
löper därur). Vill RF utgöra en kritisk röst mot sådant nyttiggörande av de fem-
dimensionella postindustriella atleterna behöver man alltså vidga sin diskursiva 
praktik.89  

”Fallet” Ludmila Engquist visar på praktisk appropriering av de värden en 
svensk underhållningsidrottare representerar. Genom förnekelse (av begreppet 
underhållningsidrott) möjliggörs förbrukning av de värden denne (underhåll-
ningsidrottaren) genererar. Vill RF vara trovärdiga i diskussioner underhållnings-
idrottens förtjänster och excesser är en konstruktiv hållning inför begreppet och 
praktiken underhållningsidrott en god start. Lindfelt föreslår ett tvådelat under-
hållningsidrottsligt begrepp (”ren underhållning” och ”identitetsskapande och 
identitetsformerande underhållning”, 2007: 71-73) och jag föreslår här en finka-
librering av framförallt det ”första benet” (tio specificeringar av den marknads-
orienterade ”rena underhållningen”, avsnitt 3.1.1). 

Att ifrågasätta det produktiva med RF som diskursiv praktik är inte att ifråga-
sätta värdet av det omfattande ideella arbete som läggs ned i Sveriges cirka 
22 000 idrottsföreningar. Det är svårberäknat men en skattning låter sig göras. 
Sveriges enda professor i idrottsvetenskap, Tomas Peterson, nämner siffran 14 
miljarder kronor per år (Peterson, 2003: 62). Det framgår inte hur han kommit 
fram till det men en enklare räkneövning visar på rimlighet. Om 100 personer 
lägger ned vardera 65 timmar per år i Sveriges cirka 22 000 föreningar och vär-
det av arbetet sätts till 100 kronor per timme blir det 14.3 miljarder kronor. Det 
är en central värdeskapande bas men inte den enda.  

Svensk idrott i postindustriell idrottsgryning behöver fler värdeskapande baser 
samt en huvudman med annan legitimitet än RF:s nuvarande: ”Organisationen är 
splittrad och omfattar allt från kommersiell elitidrott till ideell motionsidrott. Inte 
heller hålls man samman av någon gemensam ideologi. Denna har med tiden re-
ducerats till närmast ”för-givet-tagna” samhällsnyttoargument, som inte närmare 
synats i sömmarna. Det som i dagsläget utgör den främsta orsaken till att idrotts-
rörelsens topporganisation håller ihop är dess funktion som fördelningsorgan för 
statsanslagen” (Sandahl & Sjöblom, 2004: 55).  

––––––––– 
89 Ett första steg skulle kunna vara att ta initiativ till något likt det seminarium som arrangerades i 
Köpenhamn 2009-04-17, ”ett seminarium betitlat Idræt & Diskursanalyse – Teori & Praksis. Det 
anses nämligen att diskursanalytiska angreppssätt skulle kunna vara ytterst relevant inom idrotts-
forskningen, och detta endagsseminarium, som äger rum på Institut for Idræt (IFI), avser att dels pre-
sentera de olika teoretiska riktningar som använder diskursanalys, dels att visa hur diskursanalysen 
kan användas i praktisk forskning” (www.idrottsforum.org, 2009-03-27). 
 

http://www.idrottsforum.org
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4. Underhållning[sidrott] i 
de multifunktionella evene-
mangskomplexen 

 
Precisering av hur genealogiskt berättande praktiseras i detta kapitel: I kapitlet 
praktiseras den metodologiska ramens samtliga fyra punkter: 1) Teoretiska inslag 
söker stödja, inte styra, det empiriska fokuset på de krafter som i praktiskt sam-
spel genererar och utvecklar multifunktionella evenemangskomplex som diskur-
siv formation. 2) Genom val av metoder (avsnitt 1.3.6) sammansmälter rollerna 
forskare, idrottskonsument och medskapare av upplevelsen vilket här fullt ut gör 
mig till del av den praktik som undersöks. 3) Den processuella karaktären av 
diskurs betonas främst i avsnitten 4.1 och 4.3 genom särskilt fokus på detaljer. 4) 
Genom främst intervjuer med ishockeysupportrar (med en närläsning av en ma-
nagementtext för ledning av arenor som komplement) diskuteras i vad mån ”den 
svenska arenaboomen” sammantaget skapar en spelplan för specifika subjektivi-
teter och utesluter andra.  

 
På Stadio Artemio Franchi, Florens, Italien, spelades den förste december 2005 
en fotbollsmatch i italienska cupen mellan hemmalaget ACF Fiorentina och Ju-
ventus FC från Turin. Två minuter in i andra halvlek avbryts matchen då före-
ningarnas respektive ultras drabbar samman i upplopp på läktaren, den massiva 
polisbevakningen och åtskiljande förebyggande åtgärder till trots. ”Det hat som 
finns mellan de här två klubbarna saknar motstycke i Italien, säger Marina Sal-
vetti, fotbollsreporter på Tuttosport.” 28 minuter, många knytnävar, varierande 
tillhyggen samt en mängd skattebetalda tårgaspatroner senare återupptas spelet. 
Matchen slutar 2-2. Apparatus on. 

Reportrar rapporterar, media repeterar, massmedia reifierar, några reagerar; 
tabeller uppdateras, tränare mystifieras, spelare masseras, bonusar inkasseras; 
bestraffningsinstanser kontaktas, böter diskuteras, inrikesministern informeras, 
dekret inhiberas; kommunikationsmedel belastas, ambulanser ambulerar, sjuk-
syster behandlar, sjuk syster B-handlas; mat äts, dryck dricks, 7-eleven tullas, 
horor knullas; spyor spys, allt städas, Svensson undrar, ultras plundrar. Vardag i 
Fotbollia. Juventus-stjärnan Emerson kommenterar nytt avsnitt av det underhåll-
ningsidrottsliga skådespelet: ”På plan var det schysst och det är det viktigaste. Vi 
måste föregå med gott exempel.”90   

”Chi pecora si fa, il lupo se la mangia.”91 De godaste exemplen ryker först. 
Men:  
––––––––– 
90 Citaten i första och andra stycket; David Tanentsapf, Sportbladet, 2005-12-02a och 2005-12-02b.  
91 Simon Banks bitiga kommentar till Emersons likgiltighet: ”De som gör sig till får kommer att bli 
uppätna av vargen” (italienskt talesätt) (Simon Bank, Sportbladet, 2005-12-02). 
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För inte särskilt länge sedan var Italien det perfekta fotbollslandet. 
Familjer gick tillsammans, det var passionerat men tämligen 
våldsbefriat och publiksnittet var högst i Europa (runt 40 000 i mit-
ten av 80-talet). Nu halkar snittet på nivåer runt hälften […] [men] 
[k]lubbarna behöver, på kort sikt, inte arenapubliken (den står för 
futtiga tio procent av intäkterna). 

[…] Det betyder ytterligare argument i munnen på dem 
som skriker ”ut med packet” och inte har något emot att den fatti-
ga, vanliga publiken åker med ut samtidigt. Den allmänna, öppna, 
folkliga arenan försvinner och ersätts av en kontrollerad, steril are-
na med svindyra åskådarplatser och kuddar under röven på dem 
som har råd att köpa biljett.  

Det publika livet försvinner, förvandlas till toppmodern 
ljudkuliss i vanligt folks tv-apparater. För de lär fortsätta att följa 
sin älskade calcio, och det finns gott om folk som gärna ser att de 
gör det i tv. En heter Silvio Berlusconi. Han är premiärminister, 
han äger tv-kanalerna, han äger mannen som sköter ligan […] och 
han äger ett av de två-tre lag som kan vinna Serie A. […]  

En folksport utan folk är förstås trist. Men det är värre att 
andas tårgas (Simon Bank, Sportbladet, 2005-12-02). 

 
Av de två stora underhållningsidrotterna i Sverige (fotboll och ishockey) har fot-
bollen sin beskärda (och ökande) andel av problematiken ovan. Inom ishockeyn 
går det mer städat till och sådan ordning är användbar, eller annorlunda uttryckt; 
”I upplevelsesamhället hejar kommunen, kapitalet och kyrkan på samma lag” 
(Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter, 2003-09-27). Det åttasidiga reportaget om 
Linköping kommuns satsning på en kvarts miljard kronor på Cloetta Center – 
”ett palats för hockey och nöjesliv” (Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter, 2003-09-
27) – illustrerar såväl den svenska upplevelseindustrins drag av lära (avsnitt 1.1) 
som en av de grundförutsättningar som gör sådan och andra svenska läror möjli-
ga; den svenska konsensuskulturens så karaktäristiskt ”oproblematiska” sam-
manflätning ”av allt”92 (”hejar… på samma lag”). 

––––––––– 
92 ’Den repressiva trevligheten’ (Stier, privata samtal) förstår jag som en beteckning på en trivsam 
och produktiv samverkans- och samarbetskultur som i Sverige tas för given som något naturligt gott 
och bra men som bortom det har en nedsida präglad bl a av låg kulturell tolerans för avvikel-
se/skillnad/variation (a/s/v) vilket istället kodifieras som hög legal tolerans i form av många lagfästa 
rättigheter bevakade av en ansenlig mängd ombudsmän per capita. Diskursivt regleras den repressiva 
trevligheten delvis av den folklighet som gör att åsikter och vetanden centreras och normaliseras runt 
talföra, lättsamma och mys-och-må-bra-levererande röster medan röster som inte relativt omgående 
instämmer (ses som ”jobbiga”) men som söker vara nyanserade (ses som ”långrandiga”), finkalibre-
rade (ses som ”svårbegripliga”), vältaliga/vassa (ses som ”arroganta”) och kunniga (ses som ”preten-
tiösa”) ofta får koncentrera sig mer på att värja sig från mantalsskrivningarna inom parenteserna sna-
rare än att få möjlighet att förklara det man vill förmedla. Med mantalsskrivningarna gjorda kan de 
göras underhållning av. Som underhållande upplevelse genererar a/s/v omedelbara och lättfattliga 
kontraster genom aktivering av a/s/v som dramaturgiskt element, inte baserad på pluralism som värde 
utan på den andre som effekt. På så vis kan den repressiva trevligheten medieras, förmeras, beskrattas 
och sedermera också beskattas som lönsam upplevelseindustriell affärsverksamhet.  
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4.1 Fält 
Multifunktionella evenemangskomplex kan beteckna olika saker: 

 
Lucha Libre [fribrottning] är en folklig och mycket populär sport i 
El Alto. Varje söndag fylls läktarna på sportarenan Multifuncional 
i El Alto av familjer och en och annan turist. Det är svårt att be-
skriva känslan av att se denna brutala strid där kvinnorna slåss för 
allt vad tygen håller. Lika svårt är det att tänka sig en motsvarande 
företeelse i Sverige. För var finner vi motsvarande utrymme i vårt 
eget samhälle där kvinnlig råstyrka är bejublat på samma sätt inom 
Lucha Libre (Johanna Gustavson, Latinamerika, Nr 3/2006)?  

4.1.1 Manlig råstyrka och kvinnlig fägring 
I Sverige ges begreppet multifunktionella evenemangskomplex en annan inne-
börd än i sportarenan Multifuncional i El Alto, Bolivia och den praktik begreppet 
söker ge ord åt är i Sverige av motsatt slag relativt de kvinnliga brottarnas. Lin-
köpings kommun erbjuder under fliken Evenemang & nöjen manlig råstyrka (is-
hockeyspelare på isen) flankerat av kvinnlig fägring (lättklädda cheerleaders) till 
vänster respektive höger i trapphusen relativt borden sobert dukade i rött: 
 
Aktuellt 

 
Evenemang & nöjen 

 
Cloetta Center  
Evenemangskalender 
Linköpings Kultur & Konsertprogram 
Konsert & Kongress kalendarium 
Östergötlands länsmuseums kalendarium 
Östgötateaterns kalendarium 
Stadsbibliotekets kalendarium 
Gamla Linköpings kalendarium 

 
Biljett & bokning 

 
Barnkultur 

 
Bibliotek, Arkiv, Kulturdatabaser 

 
Sidan Ung 

 
Konst 

 
Musik 

 
Kyrkor 

 
 

Bild 4: Presentation av/information om ”Evenemang och nöjen” i Linköpings kommun. 
Källa: www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Kultur/Evenemang/, 2006-11-15. 

Cloetta Center invigdes i september 2004  
och är Sveriges tredje största evenemangsarena med 
kapacitet för upp till 11 500 personer. I Cloetta 
Center kan du uppleva konserter, nöjes- och idrotts-
evenemang, mässor, utställningar, konferenser och 
kongresser. Linköpings Hockey Club - LHC - an-
vänder arenan för sina populära hemmamatcher. 
Arenabolaget i Linköping AB ansvarar för driften 
av Cloetta Center. Arenabolaget samordnar evene-
mangen, hyr ut konferenslokaler och driver restau-
rangen, kioskerna och barerna. 
I restaurangen, som erbjuder luncher och midda-
gar, finns plats för 304 gäster. Man erbjuder även 
banketter för upp till 1 500 personer. Dukning sker 
då nere på ispisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klick! 

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Kultur/Evenemang/
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De två svenska underhållningsidrotternas (fotboll, ishockey) sista steg i system-
skiftet från folkrörelseidrott till fullskalig upplevelsesindustri äger i Sverige rum 
i relativ stillhet. En cyberetnografisk detalj på Linköping kommuns hemsida får i 
all sin litenhet illustrera stillhetens systemskifte. Det är mig veterligen första 
gången i svensk arenahistoria som en anläggning som i huvudsak används för id-
rott skiftar huvudkategori, i detta fall från Ishallar (nedan) till Evenemang & nö-
jen (ovan), dock med tillägg att Cloetta Center är konstruktivt dubbelkategorise-
rad i linje med den postindustriella både-och ansats som skissats på ovan (avsnit-
ten 3.1.2 och 3.2): 
 
Aktuellt 
 
Evenemang & nöjen 
 
Biljett & bokning 
 
Barnkultur 
 
Bibliotek, Arkiv, Kulturdatabaser 
 
Sidan Ung 
 
Konst 
 
Musik 
 
Kyrkor 
 
Museer 
 
Teater & dans 
 
Bad i Linköping 
 
Sportanläggningar & idrottshallar 
 

Bandystadion 
Fotbollsplaner 
Friidrottsanläggningar 
Idrottshallar  
Ishallar 
Skate & klättring 
Skolidrottshallar 

 
Bild 5: Presentation av/information om ”Ishallar” i Linköpings kommun. 

Källa: www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Idrottsanlaggningar/Ishallar/, 2006-11-15. 
 

Ishallar  

I Linköping finns fyra ishallar. Tre på Stångeb-
ro, och där Cloetta Center med 8.500 publikplatser 
är "flaggskeppet", och en i Ljungsbro. 
Ishallarna används flitigt av föreningslivet, men det 
finns även tider för allmänhetens åkning. 

Cloetta Center 
 
Linköpings nya ishall och evenemangsarena på 
Stångebro. 
Adress: Gumpekullavägen 1 
 
Linköpings kommuns sida för Cloetta Center 
 
Ansvarig för skötsel ishall 
Ispalatset i Linköping AB 
Tel expedition: 013-20 71 97 
Hemsida: http://www.ispalatset.se/ 
 
Nöjes- och idrottsevenemang, restaurang, konfe-
renser, kongresser och mässor 
Arenabolaget i Linköping AB 
Tel: 013-23 69 00 
Hemsida: http://www.cloettacenter.se/ 

Stångebro ishall 
Adress: Gumpekullavägen 3 
Ansvarig för skötsel: Ispalatset i Linköping AB, tel 
expedition 013-20 71 97 
Hemsida: http://www.ispalatset.se/ 

Klick! 

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Idrottsanlaggningar/Ishallar/
http://www.ispalatset.se/
http://www.cloettacenter.se/
http://www.ispalatset.se/
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4.1.2 Multifunktionella evenemangskomplex i Sverige: Ett 
utsnitt 
Det har på kort tid i Sverige byggts ett flertal multifunktionella evenemangs-
komplex likt Cloetta Center. Tabell 7 ger bakgrund till och tabell 8 översikt över 
det intensiva arenabyggande under åren 2000-2008 som är intimt förknippade 
med stadens elitishockeylag. Tabellerna 7 och 8 är konstruerade mellan de två 
säsongerna 2004/05 och 2005/06 (med i förekommande fall uppdaterad informa-
tion t o m 2008) varför de föreningar som spelat i svenska elitserien i ishockey 
minst en av dessa två säsonger medtas (totalt tretton föreningar/arenor).  
 
Tabell 7: Elitserieishockeyarenor under ishallsepoken 1958-2008. 
 STAD/ 

FOLKMÄNGD 
ARENA/ 
KAPACITET 

BYGGÅR/ÄGARE & 
DRIFT 

FUNKTION 

Brynäs IF Gävle/ 
92 000 

Gavlerinken/ 
9 062 (1967)  
6 192 (1995) 

1967/Ägdes och drevs 
av Gävle kommun fram 
till 2005-05-23 då Bry-
näs IF köpte den 

Främst ishockey 
men även andra 
idrottsevenemang 

Djurgår-
dens IF 

Stockholm/ 
766 000  

Globen/ 
15-16 000 (konserter, etc) 
14 119 (ishockey),  
11 200 (supercross,  
             friidrott) 
 
Hovet/ 
ca 8 500 

Globen:1989  
Hovet:1962 
Båda arenorna ägs sedan 
2008-10-01 av Stock-
holm Stad via AB 
Stockholm Globe Arena 
och drivs av Anschutz 
Entertainment Group 
(AEG) 

Alla typer av eve-
nemang i båda 
arenorna 
 

Frölunda 
HC 

Göteborg/ 
481 000 

Scandinavium/ 
14 000 (konsert) 
12 100 (sport) 
 
Frölundaborg/ 
ca 9 000 

Scandinavium:1971 
Frölundaborg:1966 
Båda hallarna ägs och 
drivs av Gbg stad, Scan-
dinavium via helägda 
bolaget Got Event 

Scandinavium: 
Alla typer av eve-
nemang 
Frölundaborg: 
Främst ishockey, 
konståkning och 
allmänhetens  
åkning 

Färjestads 
BK 

Karlstad/ 
82 000 

Färjestads Ishall 
/6 000 (1974)  
ca 4 700 från början av 
1990-talet 

Gradvis övergång under 
1970–90-tal från konst-
frusen rink till is-
hall/Karlstad kommun. 
Revs 2001 

Främst ishockey, i 
övrigt ingen upp-
gift då hallen revs 
2001  

HV 71 Jönköping/ 
120 000 

Rosenlundshallen/ 
4 200 

1958/Ägdes och drevs 
av Jönköping kommun 
fram till 1998 då HV 71 
köpte den. Revs 1999 

Ishockey. ”Sveri-
ges första moder-
na ishall” 

IF Malmö  
Redhawks 

Malmö/ 
270 000 

Isstadion/ 
5 800 

1970/Malmö stad äger 
och driver ”Stadionom-
rådet”, ett av ”Europas 
största idrottsområden” i 
vilken Isstadion ingår 

Ishockey, andra 
idrottsevenemang, 
konsert, musikal 

Leksands  
IF 

Leksand/ 
15 500 

Leksands ishall/ 
6 300 

1965/Ägdes och drevs 
av Leksands kommun 
fram till 2004-07-01 då 
Leksands IF köpte den. 
Revs 2005 

Främst ishockey, i 
övrigt ingen upp-
gift 

Linköpings 
HC 

Linköping/ 
137 000 

Stångebro ishall/ 
4 538 

1975/Drivs av Ispalatset 
i Lkp AB (helägt db till 
LHC), oklart från när. 
Ägarbild oklar 

Issporter, event, 
allmänhetens åk-
ning, utställningar 
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Luleå HF Luleå/ 
73 000 

Delfinens ishall/ 
5 600 

Ingen uppgift/ 
Luleå kommun 

Ingen uppgift. Is-
hallen var en av 
tre hallar som ut-
gjorde ”Delfinen” 

MODO 
Hockey 

Örnsköldsvik/ 
55 000 

Kempehallen/ 
10 000 (1964)  
  6 700 (1968) 
  5 114 (2005) 

1964/ 
Örnsköldsviks kommun  

Främst ishockey, 
men även kurser, 
mässor, tränings-
läger, utställning-
ar, musikarrange-
mang 

Mora IK Mora/ 
20 000  

Mora ishall/ 
5 000 

1967/ 
Mora kommun 

Främst ishockey, i 
övrigt ingen upp-
gift 

Södertälje 
SK 

Södertälje/ 
81 000 

Scaniarinken/ 
11 000 (1970) 
  7 250 (1990) 

1970/ 
Södertälje kommun 

Alla former av 
idrott, mässor, ut-
ställning, kongres-
ser 

Timrå IK Timrå/ 
18 000 

Timrå isstadion/ 
5 500 

Ingen uppgift/ 
Timrå kommun 

Främst ishockey, i 
övrigt ingen upp-
gift 

Källa: Egen konstruktion utifrån publika informationskällor.  
 
 
Tabell 8: Elitserieishockeyarenor i de multifunktionella evenemangskomplexens epok 2000-2008. 
 ARENA/ 

KAPACITET 
MARKNADSFÖRS 
SOM 

ÄGARE/DRIFT DRIFTSKLAR/ 
KOSTNAD 

Brynäs IF  Läkerol Arena/ 
8 200 

”Möjligheternas Arena. 
Möten-Maten-
Upplevelser” 
 
”Regionens nya mötes-
plats”  

Brynäs IF via helägda 
Brynäs Arena AB/ 
Egen drift 

Ombyggnation 
och namnbyte av 
Gavlerinken, klar 
till säsongen 
2006-07/160  
miljoner93 

Djurgår-
dens IF 

Se tabell 7 (dock 
ombyggd, klart 
september 2006)  

"Vi får människor, före-
tag och organisationer att 
må bra genom att erbju-
da gemensamma upple-
velser"94 

Se tabell 7 Samma arenor 
som i  
ishallsepoken  

Frölunda 
HC 

Se tabell 7  ”Scandinavium - Möjlig-
heternas arena” 
 
Frölundaborg marknads-
förs inget speciellt 

Se tabell 7 Samma arenor 
som i  
ishallsepoken  

Färjestads 
BK 

Löfbergs Lila 
Arena/ 
9 600 (konsert) 
8 250 (ishockey) 

”En arena med många 
möjligheter” 

Färjestad BK via heläg-
da FBK Fastighets AB/ 
Egen drift  

Till säsongen 
2001-02/ 
150 miljoner 

HV 71 Kinnarps Arena/ 
6 300 (2000-   
           2004)  
7 800 (2004--) 

”Kinnarps Arena erbjuder 
oändliga resurser och möj-
ligheter” 

HV71 via helägda 
HV71 Fastighets AB/ 
Egen drift  

Till säsongen 
2000-01/98 mil-
joner. Byggdes ut 
till 2004-05/37 
miljoner 

––––––––– 
93 Brynäs IF hade ursprungligen mer vidlyftiga planer på en helt ny arena, Arena Alderholmen, där 
1000 privatpersoner, 100 företag, Gävle kommun och Brynäs IF skulle finansiera en ny ”superarena 
för 8 000-9 000 personer för 250 miljoner” (Tomas Ros, 
www.aftonbladet.se/vss/sport/story/utskrift/0,3258,137253,00.html, 2002-03-06). I styrelsebeslut 
2004-05-13 skrinlades dessa planer.  
94 Globen, Hovet, Söderstadion och Annexet marknadsförs ihop som Stockholm Globe Arenas. 

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/utskrift/0
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IF Malmö 
Redhawks 

Malmö Arena/ 
15 400 (konsert,   
             etc) 
13 700 (ishockey) 
12 500 (övriga  
              idrotts- 
              arrange 
              mang) 

”Möjligheternas hus” OPP-projekt med in-
vecklade ägar- och 
driftsförhållanden 

Till november 
2008/ 
570 miljoner 

Leksands  
IF 

Ejendals Arena/ 
9 650 (konsert,  
           etc) 
7 650 (ishockey) 

”Sveriges vackraste arena” 
 
”Möjligheternas hus” 

Leksands IF via helägda 
Leksands IF Fastighets 
AB/Egen drift 

Till november 
2005/ 
129 miljoner  

Linköpings 
HC 

Cloetta Center/ 
11 500 (konsert,  
             etc) 
  8 500 (ishockey) 
 

”Cloetta Center är ett upp-
levelsecenter för hundratu-
sentals östgötar” 

Lkp kommun äger via 
Lkp Sport-fastigheter 
AB och driver via Are-
nabolaget i Lkp AB 

Till säsongen 
2004-05/  
249 miljoner 

Luleå HF Coop Arena/ 
6-7 000 (konsert,  
               etc) 
5 750 (ishockey) 
4 600 (basket)  
 

”Luleås moderna evene-
mangsarena inbjuder till 
spännande arrangemang 
och stora sportögonblick ” 

Luleå kommun  Ombyggnation 
(tre hallar blev 
en) och namnbyte 
2002 av Delfi-
nen/70 miljoner 
(Luleå kommun 
58, LHF 12). Un-
der ny ombygg-
nad 2008-2010. 

MODO 
Hockey 

Swedbank Arena/ 
9 800 (konsert,  
           etc) 
7 600 (ishockey) 
 

”Upplev. The Heart of 
Hockey” 

MODO Hockey via hel-
ägda (sedan 2007)95 
Evenemangsarenan i 
Örnsköldsvik AB/Egen 
drift  

Till säsongen 
2006-07/ 
235 miljoner  

Mora IK FM Mattsson 
Arena/ 
4 500 

Inget speciellt Mora IK via helägda 
Mora IK Fastighets 
AB/Egen drift 

Ombyggnation av 
Mora ishall, klar 
september 
2004/18 miljoner 

Södertälje 
SK 

AXA Sports  
Center/ 
6 100-6 300  

”Sveriges första vip-arena 
för hela publiken” 

Södertälje SK via hel-
ägda SSK Arena AB 
(köpte Scaniarinken 
2004-09-07)/Egen drift 

Om- och till 
byggnad av Sca-
niarinken m fl 
hallar. Helheten, 
AXA Sports Cen-
ter, klar till sep-
tember 2005/ca 
100 miljoner 

Timrå IK E.ON Arena96/ 
6 000  

”Mer än bara ishockey” 
 
”E.ON Arena – Regionens 
mötesplats” 

Timrå IK via helägda 
Conferera AB/Egen drift

Ombyggnad av 
Timrå ishall, klar 
2003/57 miljoner 
(Timrå kommun 
12, EU 15, Timrå 
IK 20). Utbyggd 
2007/08 

Källa: Egen konstruktion utifrån publika informationskällor. 
 

––––––––– 
95 Ägdes/drevs av Forspro (Peter & Kent Forsberg, 40 %) och MODO Hockey (60 %) till 2007 då For-
spros roll som garant och delfinansiär avslutades genom att de köptes ut av MODO Hockey (Jan 
Bengtsson, www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2471187.svd, 2009-02-15).  
96 Hette Sydkraft Arena fram till att Sydkrafts moderbolag (E.ON) beslutade om namnbyte vilket 
medförde att arenan fick byta namn till E.ON Arena fr o m 2005-03-01. 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2471187.svd
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Epokkonstruktion är vanskligt då varje gränsdragning till betydande del är en 
produkt av gjorda tolkningar varför några kommentarer till gjorda avgränsningar 
behöver göras.  

Mina bevekelsegrunder för val av 1958-2008 i tabell 7 har varit tillkomsten av 
”Sveriges första moderna ishall” i Jönköping 1958 samt att den (i undersökning-
en ingående) sista ishallen tas ur elitseriebruk (inte nödvändigtvis helt ur bruk) 
2008 då Malmö är sista stad att äntra epoken med multifunktionella evene-
mangskomplex i och med invigningen av Malmö Arena hösten 2008. Valet av 
2000 som startpunkt för de multifunktionella evenemangskomplexens epok i ta-
bell 8 är en konsekvens av min valda ansats. En funktionell tolkning visar att 
multifunktion som sådan inte är något nytt. Sveriges två enda evenemang A are-
nor (Svenska Ishockeyförbundet, www.stats.swehockey.se/, 2005-07-21), Scan-
dinavium (Göteborg) och Globen (Stockholm), byggdes 1971 respektive 1989 
och utgör huvudarenor i respektive ”arenapaket” som Stockholm Globe Arenas97  
respektive Got Event98 har till förfogande för att erbjuda/genomföra hundratals 
upplevelseindustriella arrangemang per år inom en stor mängd genrer.  

Vidare, som tabell 7 visar, så har även ishallarna genom åren använts för 
mycket av det som de multifunktionella evenemangskomplexen nu marknadsför 
som nya funktioner. Ishallarnas multifunktionalitet är givetvis av blygsammare 
format men de har trots det använts till många olika slags arrangemang under 
årens lopp. Med en funktionell tolkningsram hade således 1971 (Scandinaviums 
tillkomst) valts som begynnelseår. Med en diskursiv tolkning från ett brukarper-
spektiv blir startpunkten istället 2000 då det som benämns som multiarenor, upp-
levelsearenor, eventarenor, multipurposearenor, evenemangsarenor – multifunk-
tionella evenemangskomplex – fick sin första materialisering i form av Kinnarps 
Arena i Jönköping.  

Spännvidden mellan de enskilda fallen är omfattande. IF Malmö Redhawks 
med entreprenören Percy Nilsson i spetsen toppar med uppgifter om 570 miljo-
ner kr investerade i Malmö Arena. Arenabygget är det enskilt största delprojektet 
i konstruktionen av upplevelselandskapet Hyllievång (’experiencescape’, O’Dell 
& Billing, 2005), en helt ny stadsdel och en investering som totalt uppskattas till 
4 miljarder kronor. I andra änden huserar Mora IK med 18 miljoner kronor ned-
lagt på FM Mattsson Arena. Sammantaget uppgår enligt publikt tillgängliga käl-
lor investeringar i elva multifunktionella evenemangskomplex i elva svenska 
städer relaterade till svenska elitserien i ishockey under åren 2000-2008 till totalt 
knappt 1,9 miljarder kronor. 

––––––––– 
97 ”Med cirka 230 genomförda evenemang per år och 1,3 miljoner besökare är vi det i särklass största 
och mest flexibla evenemangsområdet i Skandinavien” (Stockholm Globe Arenas/Pressmeddelande 
2005-01-14, www.globearenas.se/sv/om_stockholm_globe_arenas/press_profil.aspx, 2005-07-14). 
De fyra arenorna Globen, Hovet, Söderstadion och Annexet marknadsförs ihop av Stockholms Stad 
som Stockholm Globe Arenas. 
98 Antal evenemang genomförda under 2005 i de sex arenor Got Event ansvarar för (Ullevi, Scandi-
navium, Lisebergshallen, Valhalla Sporthallar, Valhallabadet, Gamla Ullevi) uppges till 343 st. Total 
publiksiffra för dessa 343 evenemang uppges till 1 537 503 besökare med Scandinavium som främsta 
publikdragare (742 563 besökare) samt Ullevi (476 873 besökare) och Gamla Ullevi (230 067 besö-
kare) därefter (www.scandinavium.se/medier/statistik.asp, 2006-01-26). 

http://www.stats.swehockey.se/
http://www.globearenas.se/sv/om_stockholm_globe_arenas/press_profil.aspx
http://www.scandinavium.se/medier/statistik.asp
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4.1.3 Multifunktionella evenemangskomplex globalt: En 
utblick 
Jag vill här kort framhålla tre aspekter av det jag nedan benämner som det ”glo-
bala förändringstryck” som den svenska arenaboomen på ett övergripande plan 
är inbäddad i: 1) Underhållningsidrott och det affärsmässigt allt mer attraktiva 
segmentet ’Multifuncional Sport Facility’ (MSF)99 som populärt associeringsob-
jekt i globala marknadsföringsstrategier, inte minst för i sammanhanget nyare 
typer av aktörer som t ex nationalstater och förmögna enskilda magnater med 
hemmahamn utanför västvärlden. 2) MSF som lågriskprojekt ur privata fastig-
hetsinvesterares perspektiv. 3) Underhållningsidrott och MSF som redskap i ett 
globalt konkurrens-race mellan entreprenöriella städer/regioner. 

1) Förenade Arabemiraten är ett illustrativt exempel på den första aspekten då 
landet opererar systematiskt på den globala scenen i sina ansträngningar att posi-
tionera Dubai som världens ledande upplevelseekonomiska centrum:  

 
Schejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum är inte som andra ara-
biska ledare. Trots att han är enväldig härskare över sitt lilla emirat 
styr han nationen som ett modernt företag. Det är inte långt mellan 
tanke och handling, och schejk Mo […] är en dristig och driftig 
herre. Detta är en stor konkurrensfördel, när man har visioner om 
att förvandla Dubai från oljeekonomi till upplevelseekonomi 
(Søren Lorentzen, Illustrerad Vetenskap, Nr 7/2006). 

 
Ett exempel på den centrala roll underhållningsidrott och MSF har i den globala 
marknadsföringen av landets ambitioner är helägda Emirate Airlines varigenom 
Förenade Arabemiraten sponsrar/sponsrade en stor mängd högprofilerade idrotts-
liga objekt/evenemang/MSF.100  
––––––––– 
99 Några exempel: De tio dyraste arenorna (februari 2009) i världen gick på mellan 5 och 12 miljarder 
kronor vardera med nya Wembley Stadium i London, England, som den dyraste (Stefan Persson, 
www.aftonbladet.se/sportbladet/sportchansen/article4367695.ab, 2009-02-10). 2) Arenainvestering-
arna inför OS i London 2012 beräknas uppgå till 50 miljarder kronor (Jonas Jonsson, Dagens Indu-
stri, 2005-08-20). 3) Investeringsvolymen (mix av ombyggnation/nybyggnation) totalt för de 12 are-
norna i VM i fotboll i Tyskland var på ungefär 13,5 miljarder kronor (1,5 mdr euro * kurs 2006-11-
17) fördelat på 8 miljarder kronor privat kapital och 5,5 miljarder kronor finansierat av värdsta-
den/federala staten/delstaten (Bezold, 2005).  
100 Titelsponsor av Dubai World Cup (galopplopp); Huvudsponsor av 2003 FIFA Women's World 
Cup (världsmästerskapen i fotboll för damer); Titel/Huvudsponsor av Emirates Melbourne Cup (ga-
lopplopp); Officiellt flygbolag för 2006 FIFA World Cup (världsmästerskapen i fotboll för herrar); 
Huvudsponsor av America's Cup challenge team Emirates Team New Zeeland (seglingstävling); Hu-
vudsponsor av Collingwood Football Club (australiensiskt rugbylag); Huvudspon-
sor/Arenanamnssponsor/Tröjsponsor av Arsenal F.C. (engelskt fotbollslag); Sponsorrättigheterna till 
Cricket Umpires (förening för cricketöverdomare); Sponsorrättigheterna till Association Football Re-
ferees (förening för fotbollsdomare); Huvudsponsor av Emirates Western Force (Australiensiskt rug-
bylag); F d sponsor av Chelsea F.C. (engelskt fotbollslag); Sponsor av Hamburger SV (tyskt fot-
bollslag); Sponsor av Team McLaren Mercedes (Formula 1); Sponsor av Breeders' Cup Filly & Mare 
Turf Division (galopplopp); Sponsor av Paris St. Germain F.C. (franskt fotbollslag) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Emirates_Airlines, 2006-11-17). 
 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/sportchansen/article4367695.ab
http://en.wikipedia.org/wiki/Emirates_Airlines
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2) Förutom marknadsföringsskäl föreligger också investeringsstrategiska skäl 
till den intensifierade uppvaktningen av underhållningsidrott och MSF. I samtal i 
juli-oktober 2005 med Marten Stenfors, erfaren Facility Manager på Johnson 
Controls Inc., kom vi i prat kring vad det tilltagande investeringsintresset för un-
derhållningsidrott och MSF beror på. Stenfors summerade våra samtal i följande 
samlade bedömning:  

 
Sizeable sports facilities are less prone to the value fluctuations 
that I see on the "traditional" real estate market. This is, however, 
contradictive to the general belief that they are not; the reason for 
it is that sport is today a multimillion dollar business and part of 
our culture. Multifunctional sports facilities could have a much 
lower investment risk than an office complex if managed profes-
sionally. The problem that I see with sports facilities, however, is 
that their potential multifunctional utilization is neither recognized 
nor optimized (Stenfors, e-mail, 2006-03-21). 

 
MSF som lågriskprojekt ur privata fastighetsinvesterares perspektiv, stat och 
kommun som attraktiva och relativt solida partners, folklig uppslutning som ”ga-
ranti” för en stabil efterfrågan; tre parametrar av ökande betydelse, kanske som 
konsekvens av tilltagande volatilitet inom traditionella fastighetsmarknader sna-
rare än att MSF plötsligen utgör ett särpräglat lågrisksegment. Skeendena på den 
svenska MSF-marknaden är i sådant perspektiv en krusning, en senkommen av-
sättningsmarknad, vilket ter sig logiskt m h t marknadens (relativa) litenhet. 
Globalt förändringstryck av det beskrivna slaget kommer i svensk elitishockey 
till uttryck genom att möjligheter till intäktsförstärkningar för notoriskt ekono-
miskt behövande svenska ishockeyföreningar samt möjligheter till kostnadsredu-
ceringar för ekonomiskt pressade svenska kommuner i återkommande priorite-
ringsvånda samspelar med arenainvesteringars starka förankring i breda lager av 
folklig kultur samt att arenorna blir affärsmässigt intressanta då tillväxt i tre av-
seenden kan frammanas/anas; 1) i antal (”alla städer med självaktning måste ha 
en MSF”), 2) i storlek (”stor & teknologiskt avancerad MSF = välmående och at-
traktiv stad”) och 3) i mängden funktioner (”idrott, mässor, konserter, konferen-
ser, shower, event…, vår stads MSF kan erbjuda allt”). Sammantaget skapas ett 
diskursivt tryck som ”på ett naturligt vis” formerar MSF som marknad. Den pro-
ducerade enigheten aktörerna sinsemellan (idrottsförening, kommun, privata in-
vesterare) om att detta är vettigt och klokt kommer till uttryck på tre sammanflä-
tade vis; 1) genom raskheten i tillkomstprocesserna för arenorna, 2) genom legi-
timitetsproduktion som betonar det självklara i att projekten är win-win-win för 
alla överallt hela tiden samt 3) genom dövhet inför de debatter som rasat i olika 
länder men främst i USA och Kanada (Pierce & Miloch, 2007; Delaney & Eck-
stein, 2002; 2004/2003; Brown & Paul, 2002; Sullivan, 2002/2001; Bélanger, 
2000; Weiner, 2000; Coates & Humphreys, 1999) då privat och offentligt kapital 
legeras på MSF-marknader med mycket skiftande konsekvenser för berörda lo-
kala ekonomier som följd. Mest entydigt negativa efter avsevärda forskningsin-
satser nedlagda är amerikanska nationalekonomer:   
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All available data suggest that continued public investment in sport 
stadiums is madness. Sports subsidies don’t produce economic 
benefits sufficient to justify their public subsidies. At best, they are 
an inefficient and unfair way to attain such “intangible” benefits as 
civic pride or urban identity. They unfairly burden those who don’t 
follow professional sports or who can’t afford to watch live games 
(Bast, 1998: 2). 

 
Även om de svenska och nordamerikanska idrottsmarknaderna skiljer sig åt me-
nar jag att man ska ställa sig frågande inför i Sverige förekommande maximer 
som ”det är bra PR för staden” och ”evenemangen drar folk/ökar skatteintäkter” 
när forskning i länder längre komna i frågan i vissa fall är så entydig att man som 
Bast ovan menar att ”public investment in sport stadiums is madness”. 

3) Bélanger diskuterar (2000) distinkt kring den tredje aspekten, underhåll-
ningsidrott och MSF som redskap i ett globalt konkurrens-race mellan entrepre-
nöriella städer (Hall & Hubbard, 1998; Cronin & Hetherington, 2008) och entre-
prenöriella regioner (Ramírez-Pasillas, 2004): 

 
As global corporations scan the world for preferential locations, 
particular places are forced into a competitive race to attract in-
ward investors. All of this is leading to increased global inter-
urban competition around entertainment industries, where cities 
must reimage and reimagine themselves…as ‘world-class’. Sport 
stadiums and other complexes have become increasingly important 
in this dynamic… In this context, urban centres worldwide have 
been swept along by a new phase of entertainment consumption 
indicating the integration of a new entertainment economy with a 
new urban economy. In its wake, this phase, which can be called 
the spectacularization of space, is creating a new urban landscape 
filled with casinos, megaplex cinemas, themed restaurants, simula-
tion theatres, stadium and sport complexes. As cities around the 
world are being transformed into aggressive entrepreneurial cities 
through the industry of the spectacle, so too are identities and 
memories being reforged within these spaces (Bélanger, 2000: 
378). 

 
Sammantaget frammanar de tre aspekterna en grund för det sätt att legitimera 
arenorna/utvecklingen på som enklast kan sammanfattas i maximen ”för att 
hänga med i utvecklingen måste vi…”: 
 

Håkan Loob har redan varit på flera besök i Ryssland och följer 
utvecklingen dag för dag. Han säger: 

– Det finns två vägar att gå. Antingen tar man reda på vad 
som händer därborta och vill vara med och tjäna de stora pengarna. 
Eller står man bredvid och tittar på, utan att göra någonting (Daniel 
Enestubbe, www.smp.se/sport/farjestad-pa-vag-fimpa-
elitserien(741807).gm, 2008-07-14). 

http://www.smp.se/sport/farjestad-pa-vag-fimpa-
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4.2 Marknad och politik 
Stenfors pekar på en viktig aspekt kring ”det multifunktionella”: ”The problem 
that I see with sports facilities, however, is that their potential multifunctional 
utilization is neither recognized nor optimized” (Stenfors, e-mail, 2006-03-21). 
Om de elva nya svenska MSF:n baserar sina lönsamhetskalkyler på det lokala is-
hockeylagets framgångar och de lokala behoven av andra evenemang som are-
norna möjliggör – och detta faller väl ut – torde investeringarna kunna räknas 
hem utan alltför mycket stormar. Om man däremot tänkt sig att med arenorna 
konkurrera, dels inbördes, dels med de två stora och väl etablerade svenska aktö-
rerna i sammanhanget (Globen, Scandinavium) och dels på den internationella 
scenen om t ex internationella artister, blir kravnivån avsevärt högre då inträdes-
barriärerna i dessa segment är höga. I Sverige marknadsledande Globen, med er-
farenhet av det de elva nya svenska MSF:n står inför, inser t ex kraven för att en-
bart lyckas locka ytterligare en världsartist till Globen och agerar därefter: 

 
AB Stockholm Globe Arenas har beviljats 7 miljoner kronor 
ur Kompetensfonden för 2005 för projektet ”Kompetens att 
hantera världsartister”. Ökad teknisk kapacitet och ökad 
kompetens hos personalen leder till att Globen kan ta emot 
ännu fler världsartister. Målet är att redan i år ta emot ytterli-
gare en världsartist som den tekniska kapaciteten i dag inte 
tillåter (Stockholm Globe Arenas, Pressmeddelande 2005-01-14, 
www.globearenas.se/sv/om_stockholm_globe_arenas/press_profil.
aspx, 2005-07-14). 

 
Det konkurrens-race mellan entreprenöriella städer (Hall & Hubbard, 1998; Cro-
nin & Hetherington, 2008) och entreprenöriella regioner (Ramírez-Pasillas, 
2004) som Bélanger (2000) diskuterar i termer av ”increased global inter-urban 
competition around entertainment industries, where cities must reimage and 
reimagine themselves… as ‘world-class’” (Bélanger, 2000: 378) i vilket “[s]port 
stadiums and other complexes have become increasingly important” (Bélanger, 
2000: 378) har inget övers för förlorare. Man måste tvivels utan ”hänga med i 
utvecklingen” (Loob, ovan) då man väl gett sig in den malströmmen.  

Ny kunskap och nya kompetenser framhålls ofta som avgörande för att ”hänga 
med”. Nya behov i sammanhanget är uppmärksammat på europeisk nivå: Inter-
national Association of Assembly Managers (IAAM) är branschorganisation för 
en i USA väletablerad profession (IAAM grundades 1924, www.iaam.org, 2006-
07-21) i ett USA som spelar i sin egen division vad gäller utveckling, drift, led-
ning, styrning och kontroll av evenemangskomplex. Först 80 år senare, 2004, fö-
relåg underlag att bilda IAAM Europa. En till europeiska förhållanden anpassad 
blåkopia av IAAM’s tjugoårsjubilerande Public Assembly Facility Management 
School erbjöds för första gången i Basel, Schweiz, 3-7 september 2006. Det är en 
efterlängtad arena för kunskapsutbyte för en profession som i olika grad är eta-
blerad runt om i Europeiska länder men som inte förekommer (som profession) i 
Sverige (däremot som funktion): 

 

http://www.globearenas.se/sv/om_stockholm_globe_arenas/press_profil
http://www.iaam.org


131 
 

It has been a long held belief, by many European venue managers, 
that a teaching facility is needed here in Europe, to enrich the 
knowledge available throughout the industry 
(www.iaam.org/2006_meetings/EAVM/index.htm, 2006-07-21). 

 

Sverige, Cypern, Grekland, Italien och Finland har istället valt att påbörja upp-
byggandet av en egen utbildningsstruktur i projektet ’Sports Coordinator’ 
(EASM Annual Report 2005-2006: 10). Varför det är att föredra fram access till 
åtta decenniers amerikansk kunskapsuppbyggnad via IAAM Europa framgår inte 
av publika informationskällor (www.folkbildning.net/sportscoordinator/, 2006-
11-17). Av hemsidan att döma ger projektet ett om internationella förhållanden 
oinitierat intryck. Att vara ansvarig för en kommunalt ägd och politiskt styrd an-
läggning är en komplex uppgift men av annan art relativt ansvar för affärsutveck-
ling, ledning, drift, styrning och kontroll av MSF verkandes på konkurrensutsatta 
marknader i upplevelseindustriell front. Komplexiteten tilltar rimligen vid en 
mix av olikartade logiker (OPP) då manageriell, entreprenöriell, politisk och 
samhällsadministrativ logik skall balanseras. Där IAAM som branschorganisa-
tion med åtta decennier på nacken talar i industritermer (”throughout the indu-
stry”) huserar Sports Coordinator under Folkbildningsrådet och genomförs ge-
nom Bosöns Folkhögskola (Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum) och 
Folkbildningsnätet, ett organ för ”personer som är verksamma inom folkbild-
ningen” (www.folkbildning.net/, 2009-06-19). Inget ont om folkbildning, efter 
tjugo år inom svensk gräsrotsidrott (innebandy) är jag varm anhängare av svensk 
folkbildningstradition i rätt sammanhang och för avpassade ändamål. Men givet 
den rörelse mot marknadslösningar och entreprenöriell logik som de nya svenska 
MSF:n för med sig är det tveksamt om sammanhang och ändamål i detta fall 
matchar behov (av nya kunskaper och ny kompetens p g a en ganska radikal för-
ändring av det svenska arenafältet vad gäller större arenor) och förutsättningar 
(att genom Sports Coordinator exponeras för sådana kunskaper och sådan kom-
petens).  

4.2.1 Svenska multifunktionella evenemangskomplex som 
marknadsaktör 
För de nya svenska MSF:n är det år 2006 i handfast affärspraktik inte tal om nå-
gon större volym av differentierad verksamhet på det vis termen multifunktionell 
anvisar. Någon avstickare på europaturnén för Rod Stewart, John Fogerty, Sir 
Elton John, Status Quo, Disney on Ice, Joe Labero m fl görs. SVT cirkulerar me-
lodifestivalens etapptävlingar i de medelstora städernas arenor. Stockholm får fi-
nalen. En och annan guldsko, rockbjörn, guldbagge och andra arter i den upple-
velseekonomiska gala-zoologin beses och utdelas. Cirkulering och återbruk av 
den inhemska folkkärheten (t ex Carola, Christer Sjögren, Peter Jöback, Lars 
Winnerbäck, Robert Wells, Europe, Tomas Ledin, Gyllene Tider) utgör den 
blygsamma grundvolymen.  

http://www.iaam.org/2006_meetings/EAVM/index.htm
http://www.folkbildning.net/sportscoordinator/
http://www.folkbildning.net/
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Ett nedslag i Ticnets utbud101 indikerar att språkbruk om multifunktionalitet 
inte är omsatt i konkret marknadsagerande i någon större utsträckning: 
 
Tabell 9: Fördelning av icke-idrottsliga och idrottsliga arrangemang i elva svenska MSF 2006-11-18. 
            ARRANGEMANG 
MSF 

TOTALT  
ANTAL 

ANTAL ICKE-
IDROTTSLIGA 

ANTAL  
IDROTTSLIGA 

Globen 34 21102 13 
Scandinavium 10 7103 3 
Läkerol Arena 4 2104 2 
Löfbergs Lila Arena 3 2105 1 
Kinnarps Arena 3 2106 1 
Swedbank Arena 3 2107 1 
Ejendals Arena 3 1108 2 
FM Mattsson Arena 3 1109 2 
Cloetta Center 2 1110 1 
E.on Arena 1 - 1 
Coop Arena 1 - 1 
Totalt 67 39 28 

Källa: Egen konstruktion.    
 
Totalt fanns det 2006-11-18 på Ticnet 1381 icke-idrottsliga arrangemang runt 
om i landet i en stor mängd olika arenor att köpa biljett till. De undersökta 
MSF:ns samlade marknadsandel av icke-idrottsliga arrangemang (räknat i antal 
arrangemang) under undersökt period är 2,8 % (39/1381). Av denna begränsade 
marknadsandel tar Globen i Stockholm och Scandinavium i Göteborg, två väl-
etablerade MSF byggda innan nyspråkets tidevarv, 71,8 % (28/39). Nio i rask 
takt nyuppförda MSF delar på resterande 28,2 % (11/39) vilket i absoluta tal blir 
mycket blygsamma 0-2 icke-idrottsliga arrangemang vardera under undersökt 5 
½-månadsperiod (2006-11-18 – 2007-04-30). Multifunktionalitet i den mening 

––––––––– 
101 Ticnet är marknadsledande biljettcentral i Sverige för arrangemang inom kategorierna nöje, kultur 
och sport. En sökning genomfördes 2006-11-18 på 11 av 13 evenemangskomplex i tabell 8. Malmö 
Arena (inte i bruk vid söktidpunkten) och AXA Sports Center (distribuerar inte via Ticnet) exklude-
rades. Totalt kunde man den dagen köpa biljett till 1458 arrangemang i en stor mängd arenor för pe-
rioden 18 november 2006 - 30 april 2007. Seriella arrangemang utgör ett arrangemang (25 elitserie-
matcher för ett hemmalag/en MSF = 1 idrottsligt arrangemang). 
102 Anna Ternheim, A passionata, Jerry Williams, Beyonce, Disney on Ice, Dolly Parton, EBI & 
Mansour, GE Galan, Globens luciakonsert, Grammisgalan, Iron Maiden, Julkul i Globen, Justin 
Timberlake, K-1 World Max, Lionel Richie, Melodifestivalen 2007, Nine Inch Nails, Red Hot Chili 
Peppers, Rock’n Roll Christmas, Roger Waters, Shakira. 
103 Disney on Ice, Hammerfall, Iron Maiden, Julkonserten 2006, Justin Timberlake, Melodifestivalen 
2007, Samsung Eurojump.  
104 Julgalan Gävle, Melodifestivalen 2007.  
105 Dolly Parton, Julkonserten 2006. 
106 Chokladkalaset ´07, Melodifestivalen 2007. 
107 Julkonserten 2006, Melodifestivalen 2007. 
108 Christmas Spectacular with Joe Labero, Robert Wells & Lennie Norman. 
109 Julkonserten 2006. 
110 Christmas Spectacular with Joe Labero, Robert Wells & Lennie Norman. 
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nyspråket avser kan skönjas i de nya MSF:n: Ejendals Arena och Cloetta Center 
lockar med Christmas Spectacular, Löfbergs Lila Arena med Dolly Parton och 
Kinnarps Arena med Chokladkalaset ’07. Men som marknadsargument i vidare 
mening kantrar begreppet multifunktionalitet; de nya MSF:n kan vid tidpunkten 
för undersökningen (2006) inte betraktas som marknadsaktörer på den svenska 
arrangemangsmarknaden för icke-idrottsliga arrangemang och kan, om man be-
aktar diskussionen ovan om Sports Coordinator vs IAAM, svårligen tänkas som 
etablerade marknadsaktörer på den internationella arrangemangsmarknaden inom 
överskådlig tid. Ett samlat intryck blir istället att de nya svenska MSF:n agerar 
som marknadsaktör i snäv mening, alltså enbart inom upplevelseindustrin is-
hockey. De nio nya MSF:n som omfattas av Ticnet-undersökningen erbjuder to-
talt tolv idrottsliga arrangemang. Av dessa tolv är nio elitserieishockeyförening-
arnas seriella arrangemang. Räknar man på 25 hemmamatcher i grundseri-
en/säsong ryms här 225 elitserieishockeymatcher plus slutspelsmatcher, d v s 
mellan 250-275 ishockeyarrangemang att jämföra med elva (39 st minus Glo-
bens och Scandinaviums andel) mestadels musikinriktade icke-idrottsliga arran-
gemang i nio nya svenska MSF totalt. Skulle man säsongen 2006/07 gått på 
samtliga evenemang som bjuds i något av de nya svenska MSF:n skulle man i 
genomsnitt gått på ishockey nio av tio gånger. Sammantaget var år 2006 den 
marknadsmässiga betydelsen av andra arrangemang än ishockey perifer vilket är 
i linje med t ex följande lönsamhetskalkyl från 2004: 
 

– Vi är så pass försiktiga att vi räknar med att det går runt på bara 
ishockeyn. Resten får bli grädde på moset, säger Anders Källström 
[MODO Hockey]. […] – Vi har budgeterat för 25 grundspelsmat-
cher och två […] kvartsfinaler. Det snurrar vi runt på, säger Bengt 
Kinell, klubbdirektör i HV 71 (Göran Jonsson, 
http://di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2004\01\3
0\97685, 2004-01-29). 

 
Det språkbruk som frekvent använts i tillkomstprocesserna (”arenornas alla oa-
nade och mångtaliga möjligheter”) var således år 2006 inte omsatt i konkret 
marknadsagerande. Fahlén & Sjöblom når två år senare (2008: 29) samma slut-
sats. Frågan är om det framledes alls är tänkt så då VD:n för Svenska Hockeyli-
gan öppet deklarerar att det ”är ishockeyn som bär de nya arenorna”: 

 
När flotta Läkerol Arena invigdes i Gävle nyligen var det bara 
en i raden av redan byggda eller för framtiden planerade is-
hockeyarenor. – Grunden för alla arenabyggen är givetvis att 
det finns ett stort hockeyintresse, konstaterar Peter Gud-
mundsson, vd i Svenska hockeyligan. […] 

Man kan prata hur mycket som helst om att arenan ska 
användas också för konserter, men vinsten på det är inte så stor: ar-
tister kostar ju pengar och kostnaden sätts ofta i relation till hur 
mycket folk arenan tar in. Det är ishockeyn som bär de nya are-
norna, menar Peter Gudmundsson (Jan Bengtsson, 
www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14093922.asp, 2006-11-19). 

http://di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2004
http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14093922.asp
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Man kan också vända på det och hävda att de nya arenorna bär ishockeyn in i 
2000-talet och framåt. ”Artister kostar ju pengar”, säger Gudmundsson. Otvivel-
aktigt så. Men det gör ishockeystjärnor också. Läggs gestik och nyspråk åt sidan 
träder kategorier som debet och kredit fram. Svensk elitishockey anser sig av 
olika skäl behöva öka sin intäktsmassa. Förutom nya grepp inom upparbetade 
metoder (sponsring, spelartransfer, tv-avtal, landslagsturneringar, etc) finns i 
princip bara två strukturella grepp som har effekt. Det första greppet har använts 
flitigt under åren, att spela mer matcher. Mängden matcher har ökat regelbundet 
under elitseriens tre decennier och flera opinionsbildare inom svensk ishockey 
har gjort utspel om att grundserien ska omfatta 70 matcher (mot 50 matcher un-
der undersökningsperioden och 55 matcher i skrivande stund (2009)). Det andra 
greppet är ”det nya” (i Sverige), att bygga större arenor, att överta ägarskap och 
drift av dem samt få andra intressenter att betala mesta möjliga av investeringen. 
Det är normalt affärsmannaskap i en etablerad upplevelseindustri möjliggjort ge-
nom kreativt bruk av olika och motstridiga diskurser. Mer anmärkningsvärt är att 
diskurser om idealitet, folkrörelseidrott och annat idégods sprunget ur den dis-
kursiva praktik som frambringat uppfattningar om idrottens nobla ursprung och 
idrott som ädel praktik (amatörism, Olympism, avsnitt 3.1.2) har sådant grepp 
om common sense uppfattningar om vad idrott är och inte är att det fortfarande 
är möjligt att uppbåda folkligt och politiskt stöd för kommunalekonomisk finan-
siering/subventionering111 av renodlat upplevelseindustriell affärsverksamhet. 
Företagsstöd av olika slag förekommer i många branscher men beslutsprocesser 
kring eventuella beviljanden är då omgärdade av lagrum och politisk debatt av 
annat slag än motsvarande beslutsprocesser då stadens idrottsliga upplevelsein-
dustriella flaggskepp uppvaktar.   

4.2.2 Svenska multifunktionella evenemangskomplex som 
politisk aktör 
Betraktas investeringarna i de nya MSF:n som en helhet, som en ”arenaboom”, 
framträder en relativt entydig politisk aspekt ur redovisningen av det empiriska 
materialet ovan; ett skifte i arenornas ägarförhållanden som markerar ett tydligt 
brott med hittillsvarande svensk idrottspolitik. Det finns i Sverige en lång demo-
kratisk tradition där arenafrågor styrts av politiska beslut grundade i övervägan-
den om olika medborgargruppers access till Sveriges idrottsarenor. Frågan 
kommer till skarpast uttryck i en av idrottens ”eviga stridsfrågor”, fördelningen 
av halltider mellan flickor/pojkar, ”tjejidrotter”/”grabbidrotter”, idrottens fatti-
ga/rika, idrottens stora/små, idrottens populära/publikt ointressanta, elit/bredd.  

––––––––– 
111 ”De offensivt satsande klubbarna får stöd av sina kommuner - till skillnad från i Stockholm där 
det råder akut hallbrist. Landsortsklubbarna glider därför ifrån Stockholm, och avståndet kommer 
bara att öka. – Det känns som om det här är en bra affär för oss, på alla plan, konstaterar Brynäs 
klubbdirektör Kent-Åke Karlsson. Brynäs och Svenska hockeyligan tackar och tar emot de nya möj-
ligheterna att exponera sporten - möjligheter som ju på sikt också generar större sponsorspengar. Och 
ligans företrädare är medvetna om att de "äger" en mycket säljbar produkt” (Jan Bengtsson, 
www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14093922.asp, 2006-11-20). 
 

http://www.svd.se/dynamiskt/sport/did_14093922.asp
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Med undantag för Luleå HF (Luleå, 73 000 inv.) går det en klar skiljelinje 
mellan större och mindre kommuner i frågan om skiftet av arenornas ägarskap. 
Det är i små eller medelstora kommuner som arenorna byter huvudägare. Kom-
munerna är oftast på ett eller annat vis fortfarande intressenter i arenorna, bl a 
ekonomiskt och praktiskt. Men att det skett en avgörande maktförskjutning till 
ishockeyföreningarnas fördel är otvetydigt. Som framgår av tabellerna 7 och 8 
har i fallen Brynäs IF (Gävle, 92 000 inv.), Färjestads BK (Karlstad, 82 000 
inv.), HV 71 (Jönköping, 120 000 inv.), Leksands IF (15 500 inv.), MODO 
Hockey (Örnsköldsvik, 55 000 inv.), Mora IK (20 000 inv.), Södertälje SK (81 
000 inv.) samt Timrå IK (18 000 inv.) ägarskapet i någon form övergått till is-
hockeyföreningen. Vanligen till ett föreningsägt fastighetsbolag men också till 
föreningen närstående personers företag (t ex MODO Hockey med far och son 
Forsberg, innan utköp). Vanligt är att driva arenan i bolagsform i vilken den 
”ideella” föreningen formellt hyr in sig för att på så vis åtnjuta ”ideella” före-
ningars momsbefrielse, det offentligas handhavande av delar av säkerhet och be-
vakning samt subventionering av hallhyror via internfakturering och liknande la-
borerande.112  

I fallen Djurgårdens IF (Stockholm, 766 000 inv.) och Frölunda HC (Göte-
borg, 481 000 inv.), de enda arenorna i Sverige som i konkret affärspraktisk me-
ning gör skäl för MSF-begreppet, äger kommunen arenorna medan driften varie-
rar (privat bolag i Stockholm, kommunalt bolag i Göteborg). De är lönsamma 
arenor och utgör starkt inarbetade varumärken för respektive kommun. Fallen IF 
Malmö Redhawks (270 000 inv.) och Linköpings HC (137 000 inv.) är de tydli-
gaste representanterna för mer renodlade OPP-projekt. Gemensamt för dessa fyra 
MSF är att de är belägna i urbana centrum för de s k storstadsregionerna. 
Gemensamt för tre av dem (Globen, Scandinavium, Cloetta Center) är att respek-
tive kommun har makten i respektive arena. Malmö Arena är mer svårbedömt. 
Ett sammanfattande intryck är att kommunerna behåller makten över MSF då de 
finansiellt har muskler därtill (urbana centrum i storstadsregioner) medan de av-
händer sig/avtvingas makten över dem i kommuner där investeringar på 50-250 
miljoner kronor utgör såpass påtaglig del av den kommunala investeringsbudge-
ten att man överväger sina prioriteringar mer än en gång. Ju mindre kommunen 
är desto hårdare slår eventuella missbedömningar naturligtvis på den lokala eko-
nomin, något Mora kommuns beslut angående Mora IK:s fastighetsbolags begä-
ran kan illustrera: ”Kommunen är bara beredd att låna ut fem miljoner till, jäm-
fört med de 13 miljoner som fastighetsbolaget begärt” (Osignerad, 
http://medlem.svt.se/2.20091/1.402319/mora_kommun_nobbar_storlan_till_ishal
len&lid=aldreNyheter_256124&lpos=rubrik_402319, 2005-06-07). 

––––––––– 
112 Vilket är under utredning: ”Ett tiotal av landets elitföreningar i ishockey riskerar skattesmäl-
lar för att de betalar för lite i hallhyra.  – Det kan bli stora belopp, säger Skatteverkets rättsexpert 
Pia Blank Thörnroos till TT. Det är i första hand elitlagen i ishockey som kan komma att drabbas, 
och företrädesvis de föreningar som har eget hallbolag. Enligt Skatteverket kan för låg hallhyra lik-
ställas med olaga skatteplanering, rapporterar SVT. – Sverige vill ju stimulera till idrott, men stora 
föreningar har blivit väldigt affärsmässiga. Det blir problem med transaktioner mellan de bolagisera-
de hallbolagen och föreningen som till stora delar är skattebefriad. Där har idrotten inte hängt med” 
(Lars Markusson, www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2422703.svd, 2009-02-04). 

http://medlem.svt.se/2.20091/1.402319/mora_kommun_nobbar_storlan_till_ishal
http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2422703.svd
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Ett annat sätt att beskriva politiska aspekter på tillkomstprocesserna för de 
svenska MSF:n är att utifrån den inledande problematiseringen av den diskursiva 
enighetens övergripande maxim, ”I upplevelsesamhället hejar kommunen, kapi-
talet och kyrkan på samma lag” (Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter, 2003-09-27), 
göra ett riss i denna diskursiva enighet. Som en brygga mellan empiriredovis-
ningen ovan och redovisning av intervjumaterialet och materialet från mina del-
tagande observationer nedan (avsnitt 4.3) görs här en närläsning av en ”instruk-
tionstext” för hur man konkret kan/ska gå tillväga för att nyttiggöra olika och 
motstridiga diskurser i genomförandet av den typ av gränsgående praktiker som 
här fokuseras.  

Det över tid tänj-, anpassnings- och formbara språkbruk som Hjorth (2001, 
2003) och Hjorth & Johannisson (1997) vävt fram och benämnt som ’manageria-
lism’ fungerar som ett sammanhållande kitt som binder samman diskursiv och 
social praktik. För att beskriva förekomsten av managerialism vid diskursiv for-
mering av MSF som marknadsobjekt används en välskriven och informativ ma-
nagerialism-text inom sakområdet; Managing Sport Facilities (Fried, 2005). Va-
let av Fried motiveras av att Human Kinetics är världsledande förlag inom sport 
management, av Frieds gedigna bakgrund inom sakområdet samt att han utifrån 
solid akademisk grund också har arbetat mycket med kursutveckling för Interna-
tional Association of Assembly Managers (IAAM), den inom MSF-segmentetet 
globalt ledande utbildnings- och fortbildningsauktoritet för yrkesverksamma 
praktiker vars åttioåriga amerikanska agenda nu går på export till Europa (avsnitt 
4.2). 

Frieds verk följer vedertagen amerikansk textbook-tradition och är disponerad 
i fem delar om sexton kapitel.113 Helhetsintrycket är att boken ger en grundläg-
gande översiktsbild av ansvarsområdena för varierande chefspositioner på ett 
MSF. Boken är en normativ managementtext av gängse slag. Problem med såda-
na texter är väl kända då de sammanhang som producerar dem över tid har ska-
pat en aura av universalitet kring sig själva och således varit måltavla för decen-
niers kritik. Ett problem med bra och användbara normativa managementtexter (t 
ex Fried) är deras alltjämt avvisande relation till sådan kritik. Arenors samtida 
sociokulturella och symboliska betydelser är avsevärda (Sahlin-Andersson, 
1989; Moen, 1991a, 1991b, 1992; Bale, 1994; Bale & Moen, 1995; Lindroth & 
Pihl Atmer, 2000; Bélanger, 2000; Vertinsky & Bale, 2004; Alpenberg & Lund-
berg, 2006) men i texten så nedtonade att Frieds bok blir naiv och ensidig i ett 
historisktpolitiskt perspektiv. Politiker och medborgare blir i Frieds bok två kol-
lektiva objekt som ska ”hanteras” av den ”skicklige” managern:  

––––––––– 
113 Del I introducerar Sport Facility Management som specifik kunskapsdomän genom en historisk 
rundmålning, en rudimentär introduktion till teori och praktik inom management samt en definitions-
diskussion. Del II fokuserar arenans planerings- och konstruktionsfaser. Del III fokuserar besluten 
om arenans tekniska lösningar, drift och underhåll. Fried trycker på att misstag i denna fas till del 
”byggs fast” i arenan och är sedan svåra att på djupet göra något åt då arenan väl är på plats. Del IV 
fokuserar de administrativa, organisatoriska och kommersiella aspekterna av arenans dagliga verk-
samhet. Del V fokuserar på hur man blir en attraktiv arena för olika event samt hur man hanterar den 
svårlösta frågan om säkerhet. 
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Politiker: Frieds benägenhet att boken igenom framhålla fall där politiker fal-
lerat är principiellt motiverade men den systematiska ensidigheten är i längden 
inte till hans fördel. Var nämns de forskningsresultat där amerikanska national-
ekonomer är mycket kritiska till det offentligas finansiering av privatägda are-
nor? Var är de fallerade fallen med privat kapital som grund? Var är de fall där 
symbiosen av de två finansieringsformerna fallerat/lyckats? Var är de lyckade 
fallen med offentligt kapital som grund? Problemet är inte Frieds perspektiv i sig 
utan överbruket av det. Det finns fall av politisk inkompetens, populism och ide-
ologisk dogmatik på det vis Fried framhåller. Men det finns rimligen också fall 
med kompetenta men tids-, budget- och opinionsmässigt pressade kommunpoli-
tiker, ofta i kunskapsmässigt underläge i själva sakfrågan och i resursmässigt un-
derläge vad gäller medel för kvalificerat utredningsarbete. Sådana fall, om vi 
hade fått läsa om dem, hade gett en annorlunda bild, en där det offentligas reträtt 
inför det privata kapitalets förhandlingsmässiga övertag också skulle ha varit i 
fokus.  
Medborgare: En vanlig metafor för samtidens arenor är att det är massornas 

nya katedraler. Det räcker med att gå till Ken Follets roman ”Svärdet och Spiran” 
om Tom Byggare för att inse att byggande av katedraler, medeltidens kyrkliga 
eller samtidens sekulära, inte är någon tebjudning och heller inte ska vara det. 
Det senare påståendet skulle dock knappast vinna gehör hos Fried. Det finns ett 
mästrande tonläge i passager i hans text där den pudelkloke blivande managern 
får råd om hur trilskande allmänhet ska ”hanteras” på ett ”ärligt” vis:  

 
If any public funds will be used, the planning process requires 
community involvement in order to generate the community “by-
in”. Any effort to reach out to the public requires the facility plan-
ners to be honest… Often the most important part of gaining 
community support is convincing the public about the need for the 
facility (Fried, 2005: 60).  

 
De reduktionistiska, likriktande, disciplinerande och repressiva inslagen i (inte 
manageriell praktik i sin helhet) managers språkbruk och vardagspraktik – ma-
nagerialism – har över tid utvecklats till ett självrefererande system grundat i 
maximer och klichéer som kommunikativ bas. I citatet ovan instruerar Fried hur 
sådan managerialism ska praktiseras inom MSF-fältet för att på så vis göra den 
egna agendan till allmän opinion genom att framställa en övertygelseakt med på-
bjuden utgång som om det vore en demokratiskt dialogisk process med öppen 
utgång. Eller uttryckt i praktikens termer; flitigt bruk av win-win- och konsen-
susorienterad vokabulär används för att ”nå ut” till allmänheten. I ”fallet Sveri-
ge” har den strategin fungerat bra då svensk ishockey praktiserar Fried, svensk 
idrott utbildar idrottsplatsarbetare enligt Sports Coordinator och svenska kom-
muner hoppas, tror på och ber om god PR och ökade skatteintäkter via den 
”magi” som infinner sig då stadens ishockeylag emellanåt skänker glans till sta-
den t ex via ett SM-guld.  
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4.3 Folk 
Idrott, marknad och politik har under modernismen varit intimt sammanflätat 
även om diskursiv praktik och vardaglig populism försökt övertyga om motsat-
sen. När en gränsgående praktik som svensk elitserieishockey nyttiggör de olika 
och motstridiga diskurser som brytningstider erbjuder är en fråga i ”fallet svens-
ka MSF” vilka medborgargrupper man vänder sig till. De prioriteringar som görs 
av de nya ägarna (ishockeyföreningarna) synliggör och i viss mån inskärper vär-
dekonflikter som känns igen från samhället i stort då sådana konflikter ofta spe-
las upp och levs ut på idrottens arenor. I diskursiv praktik bjuds alla in till de nya 
MSF:n genom frekvent upprepade argument om ”alla möjligheter” och ”hela re-
gionens angelägenhet”.114 Två grupper ur ”folket” förefaller dock vara priorite-
rade då svensk ishockey uppgraderar från islador till MSF. Den vidare gruppen 
är urban manlig medelklass i behov av lättbegriplig underhållning och otvunget 
umgänge. Den snävare (men inflytelserika) gruppen, ofta en subgrupp inom den 
vidare, är företrädarna för det lokala och regionala näringsliv som adopterat elit-
serieishockey som ”bästa tänkbara mötesplats för nya affärer”.115 Inte sällan blir 
det polemik mellan dessa grupper och de ishockeyns kärntrupper som utgör en 
brokig samling som kanske inte har mer gemensamt än betecknandet av ”de nya” 
som ”slipsarna”: 

 
I torsdagens Östgöta Correspondenten är White Lions – nej det är 
inga Rotary-wannabes, det är LHC:s supporterklubb – ordförande 
Clabbe Lindblad sur. Stämningen är seg. Slipsarna är trötta (Johan 
Esk, Dagens Nyheter 2005-03-11). 

 
Då MSF är en platsbunden nod där olika och motstridiga diskurser strålar sam-
man, koncentreras och bryts mot varandra, redovisas i kapitlets sista del röster 
som illustrerar och exemplifierar116 spänningsfält och spännvidd i triaden idrott – 
politik – marknad.  

––––––––– 
114 Några exempel: HV 71: ”Vårt stora mål är att Kinnarps Arena ska vara en bra mötesplats för alla, 
liten som stor” (www.hv71.se/Marknad/, 2009-06-18). Brynäs IF: ”Läkerol Arena är regionens nya 
mötesplats som bjuder på upplevelser för sin publik flera gånger per vecka” (Brynäs IF Marknadsfö-
ringsfolder, www.brynas.se/upload/Dokument/Marknad/Lakerolfolder.pdf, 2009-02-15). 
115 Övergripande: Företagare in Action: ”Företagare in Action är ett actionfyllt affärsnätverk av före-
tagare där vi utvecklar våra affärsrelationer i förening med intressen som bland annat motorsport, 
hockey och fotboll” (http://foretagareinaction.se/, 2009-06-18). Av tolv idrottsföreningar som är Ac-
tion Partners är sju ishockeyföreningar (http://foretagareinaction.se/Sport_Fritid/Idrottsförening/, 
2009-06-18). Några exempel: Linköpings HC: ””Vår arena har tagit över Rotarys roll som näringsli-
vets viktigaste mötesplats”, säger Linköping HC:s marknadschef Fredrik Johnson” (Fredrik Sjöshult, 
Dagens Industri, 2005-03-03). Timrå IK: ”E.ON Arena har blivit en viktig och naturlig mötesplats för 
Sundsvallsregionens näringsliv och den största publikdragaren i regionen, säger Timrå IK:s mark-
nadschef Rolf Norrbom” (www.timraik.se/index.php?article=118, 2009-06-18).  
116 Rösterna – två svenska och två amerikanska ishockeysupportrar samt min röst – används för att 
förstora (se ’bracketing off’, avsnitt 1.4) linjer, likheter, skillnader, variationer, etc, mellan svensk 
och amerikansk underhållningsidrott (som ofta utgör ”förebilden” för lokala varianter).  

http://www.hv71.se/Marknad/
http://www.brynas.se/upload/Dokument/Marknad/Lakerolfolder.pdf
http://foretagareinaction.se/
http://foretagareinaction.se/Sport_Fritid/Idrottsf
http://www.timraik.se/index.php?article=118
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4.3.1 Ett samtal med två svenska ishockeysupportrar117 
Skillnader mellan MSF och ishallar i hantering av ishockeyns supportergrupper: 

 
- Vilka är era två, tre favoritarenor? 
- I Sverige, Scandinavium helt klart. 
- Scandinavium och Globen säger jag.  
- Ja, ok då. 
- Och trea, efter de två? 
- Frölundaborg. 
- Samma här. 
- Varför är de arenorna bäst? 
- Utrymmesmässigt, och i Frölundaborg för stämningens skull. Gamla goda 
minnen och sånt. 

- Ja, det håller jag med om, stämningen och så. Men sen har du platserna och 
så, du kommer in och ut från arenan bra, där är Scandinavium och Globen 
outstanding. De här nya arenorna som ska vara så bra, det är inte samma 
sak.  

- Så det går snabbt in och snabbt ut…? 
- Jaa, och så är det bättre rörelse omkring, tycker jag. Kommer man som bor-
talag så här som idag, så är det lättare att komma till de arenorna, som bor-
talag, än att komma till de här mindre arenorna.  

- De här andra, är de småttiga och plottriga, eller vad?  
- Jaa, och så ska det vara så… det är in bakvägen och… det ska vara så jävla 
kaxigt rent ut sagt med vakter liksom, kroppsvisitera oss precis som om vi 
vore bråkstakar som kommer, vilket inte alls stämmer med verkligheten.  

- Och det finns inget sånt i de gamla arenorna? Är det raka rör in, biljett & gå? 
- Ja. Och då är det aldrig bråk heller. Inte när det gäller Goa Gubbar och Frö-
lunda i vart fall. Det enda jag hört från poliser är att Linköping är bråkiga.  

- Jo, det är nån svans av ungnassar och sånt… 
- När vi kommer till de bortaarenorna så blir vi ivägskyfflade... De bestämmer 
hur vi går… Kommer det en gäst till Göteborg, Scandinavium eller Globen, 
så går du som du vill!  

- Man går till vilken pub man vill, man går till vilken korvkiosk man vill, till 
vilken toalett man vill, man pratar med vem man vill. Man blir inte så illa 
bemött, det är helt ok.  

- Vilka arenor är det här vi pratar om? 
- Karlstad, Löfberg och Cloetta Center. Där kommer det vakter med en gång. 
Där går vi som i en jävla fårskock. Vi är vuxna, vi kanske vill gå och göra 
någonting. Det kan du aldrig göra.  

- Är det här nånting som kommit med de nya arenorna? 

––––––––– 
117 Två vänner sedan gammalt, Man 51 år, Man 48 år, två ”legender” i ”Goa Gubbar” då de live har 
sett mer ishockey runt om i världen än de flesta andra människor gjort. Deras röster är i kursiverad 
text, min röst är i okursiverad text. Intervjun återges i den följd den genomfördes. Avsnitt som jag 
uppfattar som mindre vidkommande samt avsnitt där jag gjorde mig skyldig till metodmisstag (t ex 
ledande frågor) har editerats. Rubrikerna (”teman”) är tillfogade av mig i efterhand för att framhäva 
mönster och/eller detaljer som jag uppfattar som värda att uppmärksamma.  
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- Karlstad har alltid varit så när man kommer. Cloetta kan man inte säga så 
mycket, för den är ny för i år. 

- […] [stimmande, samtalet avbryts i cirka 15 sekunder]. 
- Jag gillar just det här…, man är vuxen, vi vill göra vad vi vill, va. Men det 
kan vi inte göra, vi blir hoptryckta i en grupp då. Betalar man biljetter ska 
man få gå var man vill.  

- Så bara för att du åker supporterbuss dit blir du behandlad annorlunda?  
- Ja. 
- Hv är bättre på det här idag. När vi idag kommer här som gäster kan vi gå 
och köpa öl var vi vill. Det kunde vi inte innan. Då kunde vissa av oss få ett li-
tet kort så vi kunde kuta iväg och komma in på de två pubarna som fanns, an-
nars gick det inte att köpa en öl. 

- Men det var bara några utvalda som fick sådana kort. 
- Om vi kom 100 man kanske det var 15 stycken som fick sådana kort. Alla åker 
buss och är glada och vill ha en öl. […] 

- Nu är det ju inte så i Jönköping längre. 
- Nä, det var så innan, men det är det inte längre. Men, fan, när man satt där i 
bussen tidigare; Fick du biljett, varför fick inte jag biljett för? Man kände sig 
åsidosatt. 

 
Skillnader mellan MSF och ishallar i atmosfär och socialt umgänge:  

 
- Ok, vi har väl därmed fått svar på frågan om vilka arenor ni gillar sämst. Eller 

är det fler arenor ni tycker illa om? 
- Jag har varit i alla arenor i Sverige. Och jag tycker väl inte illa om någon, 
så, men det är ju lite olika. Det är ju personligt…, men Malmö är väl inte så 
himla roligt.  

- Men ändå så har det viss charm, det är stämning, det är lågt i tak och gott 
tryck. Gamla arenor har varit skoj. Det trycket det blir, det blir det aldrig i en 
ny arena.  

- Kan du utveckla det lite? 
- Ja, just om man… Jag är ju uppväxt i Mariestad, t ex. Gamla ishallar…, det 
räckte ju med 500 personer för att det ska vara jättetryck i en ishall. Det blir 
det ju aldrig i dom här stora.  

- Inte ens 10 000 i stor hall kan fixa samma tryck? 
- Nä, det är svårt.  
- Scandinavium är ett undantag. 
- Ja, men det är inte samma sak i alla fall. Ta 10 000 i Frölundaborg istället – 
Herregud, du kan ju inte prata med grannen ens. Så det är skillnad.  

- Norrlandshallarna då, eller ja, dom är ju inte likadana allihopa, men de har en 
egen stil ändå… Mora, Modo, Leksand, Skellefteå, Umeå m fl… Era erfaren-
heter av Norrlandshallarna? 

- Jag har aldrig varit så högt upp. 
- Jo, jag har varit i dom alla. Som Kempehallen, det är jättemysigt. Det är ju 
den gamla stilen. Men det är ju för att man varit med då, en… Jag tycker den 
är jättetrevlig, så.  

- Båda typerna är trevliga fast på olika sätt? 
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- Hockeymässigt är dom jättetrevliga, stämningen och så, men sedan allt det 
som finns runtomkring. Gå och köpa sig en korv eller nånting, det är jätte-
jobbigt. Men hockeystämningen blir mycket, mycket bättre där.  

- Det viktiga för oss nu när vi sitter här och åker buss, eller ja, dit upp åker 
man ju inte buss, men vart man nu än åker; Kommer man till en arena så vill 
man ju kunna gå runt och fika och ta en öl och en korv, dricka en kaffe eller 
vad som helst. Man vill kunna gå på toaletten, man vill kunna få mat och få 
koppla av lite för har man suttit på en buss i så många timmar vill man röra 
på sig lite. Inte bara in och se hockeyn och sen iväg igen. Man vill ha det lite 
skönt runt omkring så, sträcka lite på sig.  

- Vi är ju inne på frågan om hur viktig/oviktig arenan som sådan är. Är det nå-
gonting mer där ni vill säga? 

- Jag tycker fortfarande att det är likadant; I hockeyn är det generellt att man 
kan ju gå runt som hockeysupporter och prata med även motståndarna då. 
Det är inget bråk. Man kan gå runt och käcka och skoja lite, hälsa på var-
andra. Och då ska det finnas plats, det ska vara normala utrymmen, det ska 
vara så man kan gå runt och känna att man är på en bortaplan och att man 
är välkommen.  

- Det är viktigt alltså att fysiskt få träffa varandra, att supportrarna inte fysiskt 
åtskiljs? 

- Ja det är det. 
- Ja, så är det när man kommer till Karlstad. Där blir vi inskuffade, blir vi. De 
kommer och möter oss inne i bussen och blir sen inskuffade i ett hörn i en vrå. 
Det förstör lite av känslan att man åker iväg.  

- Så det finns ingen möjlighet att möta Färjestadssupportrarna? 
- Det är mer vakter än vad det är folk. […] 
 
Skillnader mellan storstad och småstad och skillnader mellan idrotter: 
  
- Hur tror ni detta kommer sig? Man kan ju tänka sig att myndigheter och ar-

rangörer, om de haft massa dåliga erfarenheter, skulle dragit på hela det här 
arrangemanget. Men det har dom inte, säger ni. Och hockeyn är ju känd för 
att inte ha några problem alls egentligen. Hur ser ni på det?  

- Stockholm säger sig självt, med alla de problem dom har där, med fotboll och 
allt sånt. Jag kan förstå dom att dom är nervösa ibland.  

- Så hockeyn sveps med där. Har fotboll problem, så… 
- Ja, då åker all idrott med, det tror jag… 
- Ja, delvis  
- Vi har inga större problem när Stockholmsupportrar kommer till Göteborg, 
inga problem alls egentligen. Det är värre när Malmö supportrar kommer. 
Stockholmarna nu, dom har ju ingen publik. På bortamatcherna, det har ald-
rig märkts någonting.  

- Ok, storstadslagen… och landstortslagen? 
- Nää, det är bara trevligt. Leksand har ju sitt, Brynäs har ju sitt i Göteborg, 
dom har ju så många supportrar i Göteborg också, så det spelar ingen roll. 
Vi har ju trevligt ändå. Att vi håller på olika lag spelar ingen roll.  

- Jag stod mitt i Timrås klack för ett par veckor sedan och det var en underbar 
upplevelse. Vad har ni för relation till dom? 
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- Med Timrå har vi en bra relation. Dom var nere här… var det semi eller 
kvart?  

- Kvarten, va? 
- Dom kom ner till oss och var med på xxxx tre timmar före match. Vi slog ihop 
oss. Inga problem. Men det var ju vuxet folk, också. […] Det är ju så det ska 
vara. […] 

- Det är lite underligt det här, två så stora arenaidrotter, hockey och fotboll, ser 
så olika ut, att det är så stor skillnad… 

- Mycket stor skillnad.  
- Jag vet inte vad…, men fotboll av idag, det händer inte mycket på 90 minuter. 
Dom står ju med ryggen mot spelet och vet ingenting. En riktigt bra hockey-
match… du är ju helt slut efter 60 minuter! Du orkar inte ens att tjafsa med 
nån. Du har avreagerat dig på läktaren.  

- Ja, ja man måste ju vara med och se vad som händer. Har man sen druckit tre 
eller fyra öl innan matchen måste man ju verkligen engagera sig i matchen, 
du har ju inte tid med annat.  

- När jag går och ställer mig vid spårvagnen ibland, helt slut efter en match! 
- Inte en droppe energi kvar? 
- Man är så urlakad, precis som om man varit med och spelat själv. En fot-
bollsmatch går man hem efteråt och undrar vad som hände egentligen. Ändå 
har jag spelat fotboll och varit med en del.  

- […] 
- Även lilla Degerfors, jag är från Hova från början, har alltid gått på Deger-
fors. En sån liten ort, att det kan vara så mycket tjafs och bråk på 1500 per-
soner på en match. Det är otroligt. Att man orkar. 

 
 Skillnader mellan MSF och ishallar i arkitektur och komfort:  

 
- Cloetta Center och Kinnarp Arena, är det någonting mer där ni kommer att 

tänka på? Erfarenheter eller detaljer som ni minns? 
- Mycket farliga läktare.  
- Kinnarp är så brant. Sen har vi fått oss tilldelade den plats där vi står som 
bortalag, där vi har publik ovanför oss och det är inte så kul precis.  

- Nä, inte när det regnar saker över en. Dricka och tuggummi och.. 
- Och sen då komma från Göteborg, som är så jättevänliga mot bortapubliken 
och så bli nedtryckta där bara för att det kommersiella, för att de ska tjäna 
mer pengar sätter dom bortapubliken bakom ett mål, det är inte speciellt… 

- Det har varit mycket snack om det här i år i hela hockey-Sverige. 
- Det är ingen trevlig bit, det är det inte. Då känner man sig undanskuffad 
verkligen. Och stå där nere.  

- Nåt mer… känslor, som ni kommer ihåg från de här arenorna? 
- Cloetta Center i år är ju rene drömmen jämfört med Stångebro. Ett stort posi-
tivt snäpp uppåt. Och där står vi ju ganska bra med. Där är inget att klaga på 
egentligen.  

- Var får ni platser där? Är det på ståplats kortsida eller? 
- Ja, det är det. Ståplats bakom mål.  
- Ja, där stod jag också förra gången. Jag tyckte det var väldigt bra ståplats.  
- […] 
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- I Jönköping är det han Kinell som bestämmer var motståndarna ska stå. Dom 
har dålig respekt, Hv, för motståndarna.  

- Det är ju en gammal elitspelare, Kinell? 
- Men dom har ju byggt upp detta på ekonomi, på platser sålda. Dom skiter to-
talt i oss när vi kommer. Dom billigare biljetterna. Jag betalar väl hellre 50 
spänn till för att sitta.  

- […] 
- I grund och botten utan supportrar blir det ju ingenting. […] 
  
Ishockey som upplevelse: 

 
- No 1 hockeyupplevelse? När då, var då, varför då? 
- Frölundaborg, -96, final mot Luleå. Även om det blev förlust är det mest fan-
tastiska jag upplevt i hela mitt liv. Det var en så fantastisk stämning så att… 
När domaren kom in innan match för uppvärmning fick han hålla för öronen! 
Den stämningen får vi aldrig uppleva i Scandinavium, så är det ju, tyvärr. 
Tyvärr, säger jag.  

- Har du samma fight? 
- Ja, jag tror det. Det är också den när dom gick upp i elitserien igen med 
Conny Evensson. Men, jag tror nog att den finalen… det var påskafton och 24 
grader varmt ute.. det var en upplevelse jag aldrig kommer att glömma.  

- Men det går inte att välja. Sen -75 har jag inte missat mer än 7-8 matcher… 
så det är hur mycket som helst.  

4.3.2 Ett samtal med två amerikanska ishockeysupportrar118 
Skillnader mellan amerikanska och svenska MSF: 

 
- [He] We’re from Colorado and we’ve came here to pick up two Volvos in Go-
thenburg. We don’t have any hockey in Colorado this year [NHL-strejken] so 
we talked to the consigliore at the hotel and he got us in touch so we should 
have spots to watch Gothenburg in a hockey game. And this was tonight the 
only way to get it. We don’t have hockey in Colorado now. At the Pepsi Cen-
ter119 they play NHL,120 that is hockey, Basketball, Indoor Lacrosse, Indoor 

––––––––– 
118 Ett gift par från USA: Man xx år, Kvinna xx år (båda är uppskattningsvis i 40–45-årsåldern). Det 
här blev mer av ett fritt samtal. Samtalet ägde rum i bussen på väg hem från matchen, de har alltså 
upplevt matchen och arenan då samtalet äger rum, vilket är en viktig detalj. Deras röster är i kursive-
rad text, min röst är i okursiverad text. Intervjun återges i den följd den genomfördes. Avsnitt som 
jag uppfattar som mindre vidkommande samt avsnitt där jag gjorde mig skyldig till metodmisstag (t 
ex ledande frågor) har editerats. Rubrikerna (”teman”) är tillfogade av mig i efterhand för att framhä-
va mönster och/eller detaljer som jag uppfattar som värda att uppmärksamma.  
119 Kostnad: $160 million USD (1999). Kapacitet: Basket, 19 099; Ishockey/Lacrosse, 18 007; Arena 
Fotboll, 17 210 (http://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Center, 2006-11-21). 
120 NHL: “The National Hockey League is a professional sports organization composed of [men’s] 
ice hockey teams in North America. […] It is the premier professional ice hockey league in the 
world, and one of the North American major professional sports leagues” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/NHL, 2006-11-21). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/NHL
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Soccer, xxxx, Rodeo, Conventions and… in the arena, there is always some-
thing going on 24h a day.  

- So it’s very few empty spaces? It is activities more or less seven days a week? 
- [He] That’s correct. That’s the only way they can facilitate a facility of that 
size. Pepsi Center is owned by one individual.121 He is a real estate broker 
from St. Louis and he is basically a huge Basketball fan and he purchased the 
[Denver] Nuggets which is the Basketball team but with that came the Colo-
rado Avalanche. So he won a Stanley Cup122 first year he owned the team. He 
owns the facility so he basically charges the seats as much as he can. One 
weekend he had hockey on Friday, Basketball on Saturday and then they had 
hockey at Sunday at noon with a Basketball game that night. So within 48h 
they had four major scoring events there. So it’s busy, constantly.  

- Do you have any idea of the numbers of employees, to get this circus rolling?  
- [He] They work 24h a day. It’s a non-stop activity. I would imagine they need 
a couple of hundred people on staff […].  

- The prices, roughly, is it very different prices relative to what sport it is, or is 
it within the same range roughly? 

- [He] Like the Indoor Soccer and Indoor Lacrosse, they are probably,… I 
would imagine about 20-30 $ a ticket. And Ice Hockey tickets probably range 
between…, if you are on the glass, I would say 500-700 $ a game.  

- 500 $ per game? 
- [He] Yeah, it’s pretty expensive. The tickets that we have that is in the […] 
upper section is at 80 $ a game. In the NBA123 it is probably a little bit less 
than that. I would imagine the average ticket probably is at 60-70 $, but then 
again, if you do have court side seats, then you have to put up a lot of money 
again. If you like to go to the LA Lakers at court side seats it would be about 
10 000 $ for a game. And they play 41 times at home. So they charge a lot.124 

 
––––––––– 
121 “E. Stanley "Stan" Kroenke is a business entrepreneur who is listed in the Forbes 400 as one of the 
richest people in the world. His wealth is estimated to be about $2.1 billion and based primarily on 
real estate” (http://en.wikipedia.org/wiki/Kroenke_Sports_Enterprise, 2006-11-21). 
122 Stanley Cup: “The Stanley Cup is the championship trophy of the National Hockey League” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_cup, 2006-11-21). 
123 NBA: “The National Basketball Association is the world's premier men's professional basketball 
league and one of the major professional sports leagues of North America” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nba, 2006-11-21). 
124 Los Angeles Lakers är ett extraordinärt exempel i den underhållningsidrottsliga praktiken: “Given 
the team's proximity to Hollywood, the Lakers fan base includes many famous actors and musicians 
who are regularly seen at home games” (http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers, 2006-11-
21). Normalpriset för en premiumbiljett i NBA ligger avsevärt lägre relativt LA Lakers priser men 
därför inte lågt: ”San Antonio Spurs mot Cleveland Cavaliers. Gästernas stjärna är LeBron James. 
Det är NBA, basketligan, och jag halvligger i en kviltad stol vid sidlinjen. […] Jag är här som gäst. 
För tre år sedan sålde Jim T sitt företag i Kalifornien för 25 miljoner dollar och flyttade till Texas. 
Här jobbar han med ditt och datt men lever mest det goda livet – som inkluderar ett reserverat bord 
på lyxkrogen i Spurs arena och säsongsbiljetter vid sidlinjen. Han har bjudit mig på match. Vi är fem 
personer och alltsammans kostar över tjugotusen spänn för en kväll. Avbrotten fylls med jippon och 
cheerleaders. Lyfter jag för häftigt på ögonbrynet står en servitris vid min sida för att ta upp beställ-
ning – champagne, ostbricka, merlot, tapas – men jag låter det vara. Middagen under arenans takåsar 
fyller mig fortfarande, vinets verkan varar” (Roland Poirier Martinsson, Svenska Dagbladet, 2006-
11-20).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kroenke_Sports_Enterprise
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Nba
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers


145 
 

Skillnader mellan amerikanska och svenska MSF i marknadssegmentering och i 
affärspraxis: 

 
- [She] Another thing that I noticed in this arena [Kinnarps Arena, Jönköping], 
maybe they have it but I didn’t hook up on it, is that there is seating and then 
they have the boxes for private use. In the States, most arenas have what they 
call Club level which is in-between a box and the regular seating. The space 
is greater, to sit there, and bar service come to you, and different foods, 
and… […]. If you have a box you have access to “first come tickets” to other 
events that come to that facility. So you would get priority over…, if you own 
a box in that facility, you would get priority ticket for a concert, or a circus, 
or any other event there.  

- Is it more private persons or companies that rent those boxes? 
- [He] It’s private companies most often. It might be one or two boxes that…, 
the NHL players may split a box, two or three of them, and then that’s where 
their family is basically watching the game. But other than that, it’s all com-
panies. […]  

- Before you had Pepsi Center, what was the arena name then, the old one? 
- [He] Nichols Arena. I think it was built in the early 70́s and then they tore it 
down…, when was it…, it must have been –99 or 2000.  

- And that was also privately owned, the old one? 
- [He] No, that was owned by the city of Denver. And they also got tax payers 
to pay part of that.  

- Which one, the old one or the new one? 
- [He] The new one [Pepsi Center]. They work it in to…, they do it in a lot of 
ways..., they do it privately, you can buy a seat to a special xxxx tax to raise 
money for the arena. There is a lot of ways that they do that, that they get 
help building it, from the city to build it. And if they [staden] don’t build it, 
they [arenaägarna] move the team.  

- Yes, I’ve heard a lot about this, that it has been a big debate in US about ne-
gotiation or blackmail or whatever you like to call it. […] What’s your com-
ment on that? 

- [He] Well [förvånad], it’s a business [skratt]. The reason why you even have a 
NHL team…, ah…, the team that we have, the Avalanche, came from Quebec. 
Quebec sold out all their games but they were not willing to build them a new 
arena. And they basically said, that’s it, if you can’t build us a new arena we 
cannot make enough money with the fans support we have, so they moved the 
team. They’ve done that with the Phoenix Coyotes, with the Winnipeg Jets, 
with Minnesota North Stars which turned in to Dallas Stars. Then there is 
new ownership that comes in, they are willing to pop money in and share the 
cost expenses with the city. Now, in Minnesota, they have a team again. And 
I’m not sure if the hockey team is owned by the xxxx, but there is a lot of 
teams…, there are a lot of owners that own more than one team. […] 

 
Skillnader i förväntningar på arenan och karaktären på ishockeyupplevelsen: 

 
- If to compare a bit with the game we’ve seen. What was fun here and what 

was not so fun compared to back home? 
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- [She] I think…, I don’t know how old this stadium is that we went to… 
- It’s new, more or less. 
- [She] My first impression is that the comfort level at home, in the newer one, 
is much more… comfortable. And still, with comfort in mind, the seats and the 
space…, the interior… how do I put it…, [in Pepsi Center] it looks more im-
pressive. They’ve put a lot of money into the building itself and how it looks.  

- Not only functional but also aesthetic priorities? 
- [She] Yes, very much so. Inside and outside. 
- [He] In US, there is more of an entertainment factor. Here, it seems like you 
more go to watch a hockey game. In US, the entire…, the whole thing is like a 
part of entertainment. You are entertained from the minute you step into the 
door until the time you leave. There is always something going on. There is so 
many things, there is so much food and different choices in the US.  

- Is there many things before the game, a lot of activities and stuff? 
- [She] Before the game, not much happens on the ice. During periods, they 
have competition between fans, they bring in xxxx and young hockey teams, 
maybe ten year old kids to play each other in the twenty minute breaks in the 
periods. So it’s entertainment that way.  

- If we put it vice verse. Can it be too much sometimes? The sport activity is 
just but one of hundreds of activities. Do you ever get that feeling? How do 
you see that? 

- [He] I don’t think there is reason to have all that stuff.  
- [She] No, it doesn’t xxxx… If you are a fan and you’re going because you 
wanna see a hockey game or a basketball game, it doesn’t take away from 
that, you still going to see the same game and go about in the same way. It 
[entertainment] may attract a different crowd because… 50 miles north of 
Denver, 40 minutes from Denver, is the exact same idea, there is an arena 
there that has hockey, that has women basketball, has the rodeo, all the same 
things in a smaller scale. Because it is smaller, like this one, it feels like it’s 
more comradeship there among the people that are attending. Compared to 
what it might be in Denver, no or little feeling of togetherness with the team, 
people seem to minding their own business more, don’t you think? [looking at 
her husband] And you never get…the feeling of a team, a group, like sending 
a photograph to a fan club, making noise and cheering on the team. 

- Never? 
- [She] No. You sit in your seat, stand up when you get excited and sit back 
down. There is very little…  

- [He] There is no intimacy. There is a lot of intimacy in the arena that we were 
in tonight. You could even see it with the people in the home crowd that had 
seats. You know, they are right on top of the rink, and the seats are so 
steep…, and you know, all you could see was heads, everybody was just wild 
on top of the rink and it gives a very intimate feeling. In a lot of ways I liked it 
better than in the US, not only because I’ve been playing hockey, but, just the 
intimacy and…, it’s a big xxxx  if you’re just going to see a game. If you’re 
going to go for the entertainment factor, then, you know…, I think she’s right, 
I think…, I’m not sure of the percentage of people that actually go to a hockey 
game,… 

- [She] … they’re going to the experience…                  



147 
 

- [He] [I munnen på varandra] … but they’re going to the experience and not 
just going to the hockey game.  

- [She] And I noticed that… in Denver, and maybe I didn’t see it here, but there 
seem to be much less families here than in the US when you go to a sporting 
event. In Denver, there is a lot of families and young kids. […] Here, you 
don’t seem to have the same type of crowd. It seems to me when I looked 
around that there were adults.  

4.3.3 Folk och folk, olika upplevelser, flera arenor 
Vad är det som väntar på de nya målgrupperna, de ”respectable spectators at a 
particular intersection of class, gender, and ethnic expectations” (Field, 2008: 
649), i de nya svenska MSF:n? Vad prioriteras i den svenska versionen av den 
amerikanska underhållningsinriktade ishockeyupplevelsen? För att undersöka det 
genomförde jag säsongen 2004/05 åtta besök i två nybyggda svenska MSF (Clo-
etta Center och Kinnarps Arena). Det var en speciell säsong: 

 
Säsongen då Elitserien blev världens bästa liga! De strandade för-
handlingarna mellan spelarfacket och NHL gjorde att världens 
största stjärnor plötsligt stod arbetslösa. Många av dem sökte sig 
till den bästa ligan på andra sidan Atlanten – Elitserien. Aldrig ti-
digare har prestigen, viljan och vinnarinstinkten varit större hos 
spelare och klubbar. Det redan glödheta intresset hos publiken och 
media blev om möjligt ännu hetare (TV4 AB, Elitserien 04/05 – 
Tidernas Säsong, 2005). 

 
Ett sådant skådespel är upplevelseteoretiskt intressant av flera skäl: Det var ett 
skådespel som kontinuerligt pågick i människors vardag över tid; vardagslivet 
studerades, inte avbrotten från det. Enskilda större evenemang i Sverige som VM 
i fotboll 1958, EM i fotboll 1992, VM i friidrott 1995 med flera är även de un-
derhållningsidrottsliga skådespel men de utgör ett avbrott i människors vardag. 
Att istället studera seriella upplevelser, noder av delupplevelser (matchen) sam-
mankopplade av ett övergripande seriellt arrangemang (elitserien), utgör ett brott 
med det fokus som inom upplevelseforskning riktas på upplevelser som av-
brott/riss i vardagen/tiden. Därtill är studier av massupplevelser underrepresente-
rade inom upplevelseforskningen. Det sker något i övergången mellan individ, 
grupp och massa och den känslomässiga förmering av upplevelsen som äger rum 
när 1 000 – 100 000 människor på en idrottsarena på samma sekund tar del av 
samma händelse (t ex 1-0 till hemmalaget) men upplever denna på mycket olika 
vis är underrepresenterad i upplevelselitteraturen. Detta dramaturgiska kärnele-
ment är roten till underhållningsidrottens kapacitet att kapitalisera på människors 
varierade behov av idrottsliga totalupplevelser – allt från de passionerat idrottsin-
tresserade för vilka ett resultat åt rätt eller fel håll är skiljelinjen mellan existenti-
ell mening och meningslöshet till familjers behov av otvungen underhållning. 
Jag väljer att beskriva denna live-text på två vis. Ett första som fokuserar på det 
övergripande mönster som framträder från de åtta besöken och ett andra som 
omvänt fokuserar på en enskild symbolmättad händelse vilken närläses i detalj.  
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Det övergripande mönster som de åtta besöken genererar är att arrangörernas 
bidrag till upplevelseprosumtion inom svensk elitserieishockey helt är inriktat på 
att sälja reklam och andra artefakter. Den teknologi som så omtalats i samband 
med tillblivelsen av de svenska MSF:n används på ett vis som i stort sett är fri-
kopplat från idrottarnas bidrag som sker live på isen.125 Det finns få ambitioner 
från arrangörshåll att förhöja det som de senare producerar.126 Det tycks heller 
inte vara nödvändigt då idrottarnas bidrag i samspel med åskådarna bidrag har 
dramaturgisk kraft nog att generera de totalupplevelser som arrangörernas bidrag 
kan riggas kring och kapitalisera på. Relationen är således parasitär (enkelriktad) 
snarare än komplementär (dubbelriktad).127 Arrangörernas och idrottar-
nas/åskådarnas rumstidsliga närhet till varandra ger för oinvigda sken av ömsesi-
digt förstärkande då deras aktiviteter är situerade i samma rum med pågående pa-
rallella processer i realtid. Men ihakandet i varandras processer är inte mer öm-
sesidig än den som stötvis äger rum på trånga storstadstrottoarer världen över där 
tusentals människor går förbi varandra i avgränsad rumslig yta utan att interak-
tion för den skull äger rum annat än stötvis. Det är först bortom den fysiska are-
nan som idrottens seriella upplevelser på massbasis på allvar kopplas ihop med 
andra rum i ett upplevelseekonomiskt organiserat samhälle. Här framträder såle-
des skillnader mellan överföring av scenkonstens logik till ekonomiskt orienterad 
verksamhet jämfört med vad denna logik används för i de miljöer den är sprung-
en ur. Där scenkonstens olika medel (ljud, ljus, scenografi, koreografi, rekvisita, 
etc) synkroniseras i syfte att förstärka det som sker på scenen för att därigenom 
generera estetiska totalupplevelser, separeras medel/scen inom underhållningsid-
rott i syfte att ur den idrottsliga totalupplevelsens dramaturgi extrahera intäkter 
för såväl de idrottsliga intressenterna som för andra med intressen i arrange-
manget. Där scenkonsten ser de förstärkande medlen som nödvändiga kostnader 
vid prosumtion av en estetisk totalupplevelse används de förstärkande medlen till 
att generera intäkter vid prosumtion av en idrottslig totalupplevelse. Med det är 
ingen värdering gjord, enbart en beskrivning av skillnader och likheter (så de 
framträder i detta fall) med iscensättandets logik i olika sammanhang.  
––––––––– 
125 Används istället för påminnelse om konsumtion inför varje periodvila samt efter matchslut; om att 
köpa öl (inför periodvila 1), om att ånyo köpa öl, alltid köpa matchprogram och då och då köpa sou-
venirer i LHC-shopen (inför periodvila 2) samt om att ånyo köpa souvenirer i LHC-shopen (efter 
matchslut). Används också för repetitivt framförande av sponsorernas marknadskommunikation. Det 
går givetvis att argumentera för att de matchsekvenser som återkommande repriseras görs för att just 
förhöja det idrottsliga bidraget på isen. Jag menar dock att sättet som matchsekvenser och reklam flä-
tas samman på via det medium som efter live-mediet (händelserna på isen) dominerar arenarummet 
mest (den s k jumbotronen) kan läsas som att reprisering av matchsekvenser görs för att få besökarna 
att regelbundet höja blicken mot jumbotronen så att den marknadskommunikation som återkommer 
insprängd i matchsekvenserna når sina målgrupper. För detaljer, se appendix 1. 
126 Detta kommer till uttryck främst genom det som i kapitel 3 diskuterades som den minsta gemen-
samma nämnarens princip, här; repetition/igenkännande som iscensättande princip. De produktions-
faktorer som används flitigast för att uppnå detta är välkänd musik (riffbaserad powerrock, popdäng-
or, technopump och trudelutter likt Fågelsången och Kalinka), återkommande ritualer (spelarentrén 
sker på samma vis match efter match) samt lättbegripliga lekar/spel (Miljonpucken, 50/50-lott).  
127 Gäller enbart upplevelseprosumtionen i realtid. Kapitaliseringen av upplevelsen ”off-ice” är givet-
vis relaterad på en rad olika vis till det som sker ”on-ice”.  
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Den enskilda händelse som i min läsning av denna live-text är det mest sym-
bolladdade uttrycket för det övergripande mönster som etablerats ovan, är det 
ögonblick då pojklagsspelare i Linköpings HC, elva minuter innan de vuxnas 
match, skrinnar in på isen och ”drar runt slädar med sponsorskyltar (Harrys, ICA 
och NollTretton)” (minutdagbok, 2005-02-26). Relationen mellan barns och 
vuxnas skrinnande, vad/vem som dras på slädar och vem som drar har onekligen 
inverterats sedan det skrinnades högborgerligt i det Wien som under den Österri-
kisk-ungerska monarkin128 kom att utgöra hjärtat i en skridskokultur som lade 
grunden för Österrikes moderna framgångar inom skridskosporter, främst konst-
åkning (Wendl, 1979); barnet i ensam och stilla färd (i bildens vänsterkant) och 
en man i hög hatt som ”drar släde med kvinna i helgklädsel” (i bildens mitt) i ett 
arrangemang av nybildade (1867) Wiens skridskoåkningsförening:  
 

 
Bild 6: "Eislaufplatz vor dem Stubentor. Ein Fest des Wiener Eislauf-Vereines."  

Originalverk: Reproduktion av träsnitt av Franz Kollarz (1869).129  
Källa: Österreichische Nationalbibliothek. 

 
Den ordnade plats/roll som i Cloetta Center tilldelas barnet tillföll i det post-
napoleonska Europa kvinnan:  

 
With few exceptions, Marie Antoinette being one, the practitioners 
of the gentle art [of skating] were men. Women, bundled in fur 
robes, were more likely to be pushed about the ice in carved 
wooden sleighs. Paintings of the ice festivities held during the 
Congress of Vienna – a negotiation among European rulers over 
the borders of a post-Napoleonic Europe (1814/15) – show cos-
tumed male skaters and swan-shaped sleighs carrying elegant 
women (Adams, 2004: 60).  

––––––––– 
128 Den sista av olika Habsburgska statsbildningar, denna gång en union av kejsardömet Österrike och 
kungariket Ungern, 1867-1918, innan ättens era ändade i och med första världskriget.  
129 Tack till Mary Louise Adams för tips om detta träsnitt.  
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I Sports as Symbol. Images of the Athlete in Art, Literature and Song introduce-
rar Womack (2003: 10-14) grunden för idrottens starka symbolvärde genom att 
beskriva hur Joe Rosentahls berömda foto på flaggresningen på Iwo Jima utgör 
förlaga för en illustration i Los Angeles Times (av Paul Conrad) av den omtalade 
segern för ett amerikanskt collegelag över ”den oslagbara röda maskinen” (Sov-
jetunionens ishockeylandslag) i OS-finalen i ishockey i Lake Placid 1980. Två 
decennier senare återkommer symboliken i samband med attackerna 2001 på bl a 
Twin Towers då ”three firefighters raised the U.S flag atop the rubble of the 
World Trade Center as others worked to rescue potential survivors” (Womack, 
2003: 13). Sammanfattningsvis vill Womack med exemplen visa att… 

 
… [a] recurring theme of the three images – on the mountain, on 
the ice, and atop the rubble of the Twin Towers – is triumph in the 
face of adversity. This is a theme that evokes national pride among 
Americans. Conrad’s image of the flag being raised on the ice illu-
strates the close symbolic relationship between sports and other 
aspects of social life (Womack, 2003: 13). 

 
Den huvudsakliga kommunikativa effekten av knattarnas släddragande är i min 
läsning främst ofarliggörandet. I den minsta gemensamma nämnarens namn; 
ofarliggörande av alla politiska laddningar med ishockey likt de i det amerikans-
ka exemplet ovan (Womack), ofarliggörande av metoder för hur pojkar skolas in 
i rollen som underhållningsidrottens framtida utövare genom att (via släddrag-
ning i detta fall) från unga år klargöra vem som betalar deras löner som vuxna, 
ofarliggörande av det pris för framtida lönechecker som är att betala under in-
skolningen, närgående beskrivet av tidigare ”hockeyunderbarnet” Tom Malm-
quist i diktsamlingen Sudden death (Malmquist, 2007):  

 
Malmquist var en så kallad lovande ishockeytalang som tonåring. 
Han var sitt lags kapten i TV-pucken och kom ända till Globen, 
något av ett underbarn innan han blev journalist och poet. Men i 
sin diktsamling intar han offrets plats, när han gjort en dålig match 
tvingas han av kamraterna bära den urindoftande suspensoaren 
över ansiktet. Och den som lipar när ett finger krossas under en 
skridskoskena är en fitta.  

Ishockey är en våldsam sport, fällningarna, de höga klub-
borna och slagskotten syns även från läktarplats. Våldet hörs ock-
så: skridskoskären tjuter ritsch ratsch och det dånar i sargen när 
puck och kropp trycks in i den. Men det som inte syns från läktar-
plats är tjuvnypen, de skickligt maskerade ojustheterna, och inte 
heller hörs det verbala våldet, glåporden och kränkningarna. Tom 
Malmquist arbetar med extremt subjektiv kamera, i hans sällskap 
är näsan alltid nära isen och örat strax intill tandskyddet. Kroppen 
pressas till sin yttersta förmåga, det är något att vara stolt över, 
men pennalismen vet inga gränser och har ruttna rötter långt ner i 
manlighetskult och fascism.  
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Sudden death är med andra ord en modig bok, både poli-
tiskt och estetiskt. Den blottlägger en ungdoms- och idrottskultur 
som vill göra män av pojkar men som i stället gör odjur av dem, 
smärttåliga och känslokalla muskelpaket. Och Malmquist vågar 
använda det konstnärliga uttrycksmedel som ligger längst bort från 
rinken: ett poetiskt, ”kvinnligt” språk som letar sig fram till det 
omedvetna och förträngda (Elam, 2007: 2). 

 
Elam generaliserar ovarsamt (”en ungdoms- och idrottskultur som vill göra män 
av pojkar men som i stället gör odjur av dem”). De flesta elitishockeyspelare blir 
inte sådana människor varför hon gör sig skyldig till den form av stereotypi hon 
attackerar. Det är en olycklig övertolkning av Malmquists närgående synliggö-
rande av de villkor som tidigt uppställs för de knattar som tänker sig en under-
hållningsidrottares liv och vars gryende möte med underhållningsidrottens arenor 
kan ske genom att få skrinna in på idolernas fullsatta hemmaarena [den stora 
upplevelsen] och [by the way] även dra runt slädar med sponsorskyltar. Några år 
senare, när knattar blivit tonåringar, görs dock villkoren kristallklara:  

 
Oscar Möller är 80,3 procent. Officiellt. […] 

Matematiken här ovan är ett facit från det testprogram 
som svenska hockeytalanger går igenom […]. De jämförs med de 
internationella toppspelarna i sina åldersgrupper, och får en pro-
centsats att jobba på.  

Oscar Möller, den 16-årige juniorlandslagsanfallaren från 
Djurgården, ligger på 80,3. En bit kvar alltså även om Oscar är 
nummer ett i landet. […] 

– [Följaktligen försöker jag] träna rätt, äta rätt, sova 
rätt… vara väldigt seriös, säger Oscar. En tuff målsättning för en 
16-åring. Och anledningen till att Oscar under Stockholmssomma-
rens hetaste veckor sliter med fysisk träning på Bosön och två 
timmars ispass på Ritorp i Solna, när kompisarna ligger på bad-
stranden och snackar med brudarna.  

– Tja, brudarna kommer till oss (hockeyspelare) ändå och 
jag vet att det blir tid för stranden senare, säger Oscar. […] 

Det är träning och helhjärtad satsning som gäller: fem 
timmar om dagen nu på sommaren när Oscar deltar i hockeyför-
bundets talangläger, tre timmar under vintrarna när normalträning-
en med Djurgårdens juniorer börjar. Plus matcherna. […] 

Mitt mål är att få lyfta den där bucklan (jodå, han pratar 
givetvis om Stanley Cup) och det är bara i en storklubb man kan 
utvecklas. Bland annat vill Oscar utveckla sitt hockey-ego. En 
målskytt är en utpräglad egoist. Det sade en gång den allra främsta 
poängmaskinen Håkan Loob. 

– Man måste vara fullblodsegoist. Pucken bara skall in, 
säger Oscar (www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_440725.svd, 
2005-07-20).  

 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_440725.svd
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Om elitverksamhet kan och ska man ha åsikter varför det finns goda skäl att 
lyssna till Malmquists och Möllers berättelser om motgångar och framgångar 
inom elitishockeyn. Som komplement till Elams rappa åsiktsmaskineri via koop-
tering av Malmquists viktiga bidrag, vilket Möllers röst vid en första anblick sy-
nes bekräfta, vill jag återigen aktivera författaren Einar Askestads vädjan (avsnitt 
3.2) om varsamhet i diskussioner om någontings beskaffenhet. Sådan vädjan filt-
reras denna gång genom en röst med god insikt i den ishockey Elam inte fullt ut 
begriper sig på. Börje Salming, en av svensk ishockeys stora spelare,130 beskriver 
väl den sociala helhet som såväl balanserar som behöver den kompromisslösa 
individualitet som Oscar helt korrekt131 framhåller som nödvändig: 
 
– Baserat på alla dessa erfarenheter, vad skulle du säga till en ung innebandyle-
dare om han frågade hur man bäst bygger ett framgångsrikt lag? 
– Jag tycker som jag sagt tidigare att det är mycket viktigt att det bygger på kol-
lektivet. Målgöraren, bänkgubben och alla andra skall ha en roll och de skall för-
stå sin roll därför att varje enskild roll fyller en viktig funktion i den helhet som 
ett lagbygge utgör. Ett lagbygge har lyckats när även den på bänken känner del-
aktighet, även om han aldrig kan känna sig nöjd med att sitta där. För att uppnå 
detta är det otroligt viktigt att prata. Tränaren skall alltid prata med alla om vad 
som händer, förklara varför vissa beslut har fattats och pejla av hur spelarna mår 
just idag. Han måste kunna vara psykolog och vara en bra kompis men ändå ha 
ett avstånd, han skall vara nära men inte för nära. 
– En svår balansgång...  

––––––––– 
130 Salming spelade bl a 17 år i NHL, har gjort flest assist någonsin i Toronto Maple Leafs (620 st), 
var förste europé att bli invald NHL’s ”Hall of Fame” (1996) och var aktiv på elitnivå fram till 42 års 
ålder. Vill man försöka förstå varför ”den där bucklan” är så viktig för Oscar kan följande upplevelse 
för Salming spegla vad det bl a är som får en 16-åring att träna fem timmar om dagen i stekhet som-
marsol: I Canada Cup 1976, inför en match mellan Kanada och Sverige i Maple Leaf Garden, i en tid 
då européer fortfarande sågs med stor misstänksamhet i NHL, i en turnering med mycket hög presti-
ge då det var första gången i modern tid som länderna kunde ställa upp med sina absolut bästa lag, får 
Salming vid spelarpresentationerna, av den kanadensiska publiken, en av de längsta stående ovatio-
nerna i ishockeyns historia. Fem minuters oavbrutet, öronbedövande jubel, åt en svensk, i Kanada, i 
en match mot Kanada, under rådande förutsättningar. För de svalt idrottsintresserade blir den här ty-
pen av berättelser ofta en skröna som ”det där idrottsfolket” älskar att återberätta. Men den som i id-
rott eller i ett annat sammanhang upplevt känslan då en mängd människor samstämt uttrycker respekt 
och glädje över det du presterat vet vad gott det gör med ens tankar, strävan och drömmar.  
131 Denna uppfattning baserar jag på egen erfarenhet från åren som elittränare. Elitidrottens processer 
dominerar elitidrottsvardagen och handlar om människor och livet, om drömmar och känslor och 
många andra spännande saker. Elitidrottens resultatsida handlar dock (nästa alltid) om tävlan. Täv-
landets yttersta mål är givetvis segern. Att segra på elitnivå är, p g a konkurrensen, omöjligt utan 
kompromisslös individualitet som ett av inslagen i segrandets anatomi. Att förkasta elitidrottens täv-
lings- och segerlogik är givetvis möjligt och legitimt vilket också görs av många och på goda grun-
der. Men bejakar man (om än kritiskt reflekterande) elitidrotten och dess tävlings- och segerlogik 
som legitimt samhällsfenomen kan man inte på den mest fundamentala nivån ”bejaka den halvvägs”, 
d v s i grunden vilja ha den (elitidrotten) men samtidigt tycka att en av dess mest centrala mekanis-
mer (tävlings- och segerlogiken) ska slipas av då den ”är lite hemsk”, ”rymmer en del förfärligheter”, 
etc. Det vore som att konstvärlden enbart skulle hålla på med kitsch, d v s ägna sig åt aktiviteter som 
“makes dead thought the object of fascination and desire and obscures its own dark side by hiding it 
in light” (Linstead, 2002: 667). 
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– Ja, men nödvändig och avgörande. 
– Fler råd?  
– Är det träning ger man järnet. Gör man det på träning, gör man det på matcher-
na och då blir matcherna roliga eftersom saker och ting fungerar.  
– Hänger det i princip på att stjärnorna har denna kompromisslösa inställning 
för att man skall uppnå detta?  
– Absolut! Alla som kommer upp eller kommer nya ser ju upp till de etablerade.  
– Om man som tränare anser att man ur ledaregenskapssynvinkel har fel stjär-
nor, vad göra - kicken? 
– Njae, man är trots allt beroende av en del stjärnor. En del är helt enkelt så rus-
kigt bra målgörare att man helt enkelt får ge dem ett sådant uppdrag att de blir 
bra, får lov att vara bra.  
– Även om det påverkar lagandan negativt?  
– Man får ge dem ett såpass enkelt uppdrag att de klarar av det, t ex minimera 
hans verksamhet i egen zon. Han kanske bara skall stå vid motståndarens siste 
back. Så länge han gör det jobbet, tar den ofarlige gubben, så får vi andra lösa 
resten. En målgörare av rang har alltid en massa på gång i huvudet, präntar man 
in en massa defensiva griller innanför pannbenet tappar han det han är bra på.  
– Men samtidigt behövs det väl då en eller flera stjärnor av den typ som du re-
presenterar för att balansera det hela. Annars sätter ju han normen, en slags 
glidarmentalitet?  
– Ja, givetvis. Gör bara killen sitt jobb accepteras han av de andra spelarna. Trä-
naren har oftast svårare med det.  
– Är det en av storheterna med en riktigt bra tränare, att han vågar släppa fram 
personligheterna på deras unika villkor?  
– Exakt, utan tvekan! (Salming, Börje, intervju, 1999-07-25). 
 
Gränser som görs statiska av osynliggörande (ishockeyknattarnas släddragning i 
Cloetta Center) och pekpinnemoral (smädelsen av ishockeyspelare i Elams re-
cension) läser jag som uttryck för modernistiskt tänkande. Sådant tänkande görs 
mer poröst då utövarnas berättelser (Toms och Oscars, om de skrinnande knat-
tarnas blivande vardag som huvudrollsinnehavare i underhållningsidrottens pro-
ducentled) och betraktarnas berättelser (de två amerikanska och de två svenska 
ishockeysupportrarnas, om olika åskådarpositioner i underhållningsidrottens 
konsumentled) vävs samman inom ramen för totalupplevelsens dramaturgi (ut-
övare och betraktare i sammanflätad prosumtion). En postindustriell underhåll-
ningsidrott med femdimensionella utövare och grupper av betraktare som kon-
sumerar underhållningsidrott utifrån mycket olikartade preferenser är ”något an-
nat” än de kategorier av utövare och konsumenter som framträder i den moder-
nistiska idrottshistoriografin. ”Detta andra” är otillräckligt begripliggjort och be-
greppssatt och ett av huvudskälen till det menar jag är en liten men inflytelserik 
grupp ur ”folket” som genererar den snäva syn på alternativa teoretiska och em-
piriska angreppspunkter som råder inom de vetenskapliga diskursiva praktiker 
som reglerar vår förståelse av idrott. Att t ex Guttmann (1978) slog in en kil i den 
modernistiska idrottshistoriografin (kapitel 3) innebär inte att han kan göras till 
anfader i någon slags ”PS/PM-genealogi” inom idrottshistoria och/eller anlig-
gande fält. Dels existerar inte någon sådan genealogi och dels skulle Guttmann i 
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så fall inte vara särskilt intresserad av begripliggörande och begreppssättande av 
det jag benämner som postindustriell underhållningsidrott om vi ska tro recen-
senten till ett av hans senare större verk (Sports: The First Five Millenia, 2004). 
Där ger Guttmann enligt Lindroth uttryck för såväl en snäv uppfattning om hur 
han uppfattar ”postmodern idrott” som explicit avståndstagande inför PS/PM: 

 
Den postmoderna idrotten förstår Guttmann närmast som äventyrs-
sporter av typ rullskridskor, hängflygning, skateboard, windsurfing 
och vintriga innovationer som kombinerar teknologi och akrobatik. 
Men han är välgörande kritisk mot djupsinnigare försök att märk-
värdiggöra postmodernism i idrottssammanhang: ”an animal found 
only in the imaginary zoo of sociological speculation” (Jan Lind-
roth, Svenska Dagbladet, 2007-06-03). 

 
Lindroth själv är ledande svensk auktoritet inom idrottshistoria och en av de 
främsta uttolkarna av en syn på idrott som ”dynamiskt växande kultur- och sam-
hällsfenomen jämförlig med exempelvis religion, konst, musik och dans” (Jan 
Lindroth, Svenska Dagbladet, 2007-06-03). Sådan ”bred syn” inbegriper dock 
inte andra vis än de egna att begripliggöra och begreppssätta postindustriell un-
derhållningsidrott vilka istället nedlåtande avfärdas. De fem millennier som un-
dersöks av Guttmann och recenseras av Lindroth inbegriper föga blick in i det 
21:a millenniet i vilken t ex ”äventyrssporter av typ rullskridskor” antagit andra 
postindustriella former och betydelser än de som Guttmann och Lindroth vädrar: 
 

 
Bild 7: Bokomslag till ”Roller Derby”132 av Catherine Mabe.  

Montage: Speck Press. Källa: www.speckpress.com/books/roller_derby.html, 2008-09-02. 

––––––––– 
132 ”Tacklingar, blod, svett och tatueringar. Den hårdföra amerikanska kvinnosporten roller derby hål-
ler på att sprida sig över världen. SvD fredag har träffat London Rollergirls, som vill att rullskridsko-
rugby ska bli européernas nya helgnöje” (Sofia Stridsman, Svenska Dagbladet, 2006-11-10). 

http://www.speckpress.com/books/roller_derby.html
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5. Underhållningsidrott i 
media 1999-2008  

 
Precisering av hur genealogiskt berättande praktiseras i detta kapitel: I kapitlet 
beskrivs ett spänstigt journalistiskt samtal om underhållningsidrott. Underlaget 
för denna beskrivning (945 medieklipp) berör i ringa omfattning den domineran-
de idrottsliga rapporteringen med fokus på tävlingar och resultat. Den största de-
len medieklipp är från idrottsjournalistiken medan en mindre (men ökande) 
mängd är från journalister verksamma inom andra redaktionella avdelningar. 
Övergripande beskriver materialet ett under 2000-talet framväxande kritiskt re-
flekterande journalistiskt samtal kring underhållningsidrott som postindustriellt 
fenomen (även om de begreppen inte används). I kapitlet praktiseras punkterna 
1, 3 och 4 i den metodologiska ramen: 1) Teoretiska inslag söker stödja, inte sty-
ra, det empiriska fokuset på beskrivning av den spännvidd av sakfrågor som en-
gagerar detta framväxande journalistiska delfält inom ett diskursivt fält som an-
nars präglas av journalistik av annat slag. 3-4) Den processuella karaktären av 
diskurs beskrivs genom att synliggöra att det även inom en kritiserad profession 
som idrottsjournalistik finns röster och krafter som söker förändra den spelplan 
som sätter ramen för vad som möjlig- och omöjliggörs för de som spelar därpå.  

  
Den kinesiska regimens satsning (avsnitt 3) på ett globalt underhållningsidrotts-
ligt evenemang som inte ligger landets officiella militärbudget långt efter, en 
strategisk investering i mjuk maktutövning, en legering utgörandes en upplevel-
seindustriell helhet, är tveklöst en expressiv del av ett tecken-, symbol- och bild-
buret ”imaginary zoo” (Guttmann, 2004). Men inte av sociologisk spekulation 
utan av immateriellt burna realiteter som av företagsekonomisk praktik är identi-
fierade som ytterst lönsamma och därigenom empiriskt undersökningsbara och 
undersökningsrelevanta utifrån andra angreppspunkter än Guttmanns och Lind-
roths. Ett ”imaginärt zoo” med dess immateriellt burna realiteter medför att me-
diernas roller och utveckling hamnar i fokus. Samtida svensk idrottsjournalistik 
har till viss del omformulerat sin roll och därmed utvecklats med sin tid: 

 
En gång för länge sedan var sportjournalisterna idrottsrörelsens 
ambassadörer på tidningarna. Den tiden är lyckligtvis förbi. Och 
Mats Olsson är ett bra exempel på motsatsen. Han har förnyat 
sportjournalistiken med sina stilistiska och träffsäkra krönikor, 
som ofta handlar om avarterna inom idrotten – huliganism, supan-
de, doping och girighet. För detta har han belönats med Stora 
Journalistpriset (Lars Johansson, Smålandsposten Ledare, 2005-
08-06). 
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Då en av de mer hårdkokta efterföljarna i Olssons anda, Svenska Dagbladets Jan 
Majlard, handfast reflekterar över samtida festande och skridskoåkning på den 
plats det festades och skrinnandes på andra vis i andra tider (Bild 6) får vi ett ex-
empel på hur avarterna inom idrotten diskuteras av samtida idrottsjournalistik: 

 
Habsburgsdynastin skulle rotera i sina gravar och teckna med ar-
marna för våldsam tackling om de visste vilket oväsen som föregår 
ovan jord i deras 800 år gamla civilisation.  

Det är som om själva spelet nere på isen[133] inte räcker 
till. I nordamerikansk cheerleader-anda är meningen med liret att 
någonting alltid måste hända. Showen får aldrig tystna.  

På jumbotronen i taket zoomas plötsligt ett dekolletage 
in. Ett par halvtäckta bröst täcker den uppskattningsvis 8 x 5 meter 
stora bildytan.  

Den exponerade kvinnan låter sig inte generas. Hon vän-
der sig bara om och ler mot väninnan. Det är faktiskt nästan så att 
man saknar Gudrun Schymans feministiska forum (Jan Majlard, 
Svenska Dagbladet, 2005-05-03). 

5.1 Vad vi älskar att hata dem! 134 
Idrottsjournalistens och idrottsjournalistikens roll och funktion har förändrats 
markant relativt de bevekelsegrunder som styrde dess fram- och tillväxt:  

 
Sportjournalistiken som vi känner den idag växte fram i början av 
1880-talet i USA i Pulitzers New York-tidning World. Tidningens 
sportifiering (egen sportredaktion, ibland flersidiga illustrerade 
sportnyheter, förstasidor, söndagsbilagor och löpsedlar i sportens 
namn) blev stilbildande för de stora tidningarna på den amerikans-
ka östkusten och sedermera för pressen i Frankrike, England och 
Tyskland. En inte helt obetydlig anledning till sportjournalistikens 
framgång var att det visade sig att tidningarna sålde bättre ju mer 
sporten fick breda ut sig över sidorna. Det fanns därför anledning 
att mjölka guldkalven grundligt: själva nyhetskalendern utökades 
vilket innebar att man i söndagsnumren, numret där de ”seriösa” 
nyheterna lyste med sin frånvaro då ”the courts and city offices” 
var stängda, kunde återberätta lördagens matcher och tävlingar i 
full prakt. Likaså lät tidningarna arrangera idrottsevenemang för 
att sedan sälja berättelserna om dem. Sportjournalistikens verkliga 
genomslag i den svenska pressen dröjde till efter sekelskiftet 1900 
(Widholm, 2005: 5-6). 

––––––––– 
133 Ishockey-VM för herrar i Österrike 2005.  
134 Titeln är lånad från en bokrecension: ”Vad vi älskar att hata dem! Bok om sportjournalisterna – 
vår tids syndabockar” (Magnus Sjöholm, Smålandsposten Kultur, 2002-02-25). 
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Vad som däremot inte förändrats med sin tid i samma utsträckning är objektet för 
bevakningen. En av mediesportforskningens för närvarande centrala slutsatser är 
att medierna i dagsläget nog skulle klara sig bra utan idrott men att idrott knap-
past skulle klara sig utan medierna:  

 
Modern idrott har nämligen gjort sig helt beroende av media, i en 
ömsesidigt fördelaktig – men knappast beroende symbios. Det är 
svårt att tänka sig sport utan media; det är framförallt snärjigt att få 
tillgång till sport som inte är medierad. Vad har denna utveckling, 
från 1970-talet och fram till dagens situation betytt för idrotten, för 
medierna, för samhället i stort? (Dahlén, 2007: 1). 

 
M h t till de enorma belopp som cirkulerar förefaller det logiskt om den fråga 
Dahlén ställer skulle varit central inom ”företagsekonomins hemvist” i det id-
rottsvetenskapliga fältet (sport management). Så är dock inte fallet.135 Relationen 
idrott/media har t ex inte funnits som spår/tema på någon av de fyra EASM-
konferenser (European Association for Sport Management) som jag deltagit i 
under första halvan av 2000-talet. Några enstaka konferensbidrag går att finna 
vilka är normativa bidrag som fokuserar på penningdansen kring televiserade 
sändningsrättigheter vilket renderade ett första mer samlat grepp i form av ett 
’special issue’ (The Economics of Professional Sport and the Media) av Europe-
an Sport Management Quarterly hösten 2007. Gott så, men mer det undantag 
som bekräftar regeln. Med undantag för ”[t]he body of literature on the econo-
mics of TV sport broadcasting [that] has grown considerably in recent years” 
(Gratton & Solberg, 2007: 309) är den övergripande frånvaron av mediesport-
forskning inom europeisk sport management anmärkningsvärd m h t att under-
hållningsidrottens fullständiga beroende av media utgör “the most significant 
change in the sport industry over the last twenty years” (e-mail om ’call for pa-
per’ till nämnda ’special issue’, EASM:s sekretariat, 2007-02-14). Det är svårt 
att undfly intrycket om europeisk sport management som ett ungt semiakade-
miskt fält som, likt den tidiga idrottsjournalistiken, ”mjölkar guldkalven grund-
ligt” (Widholm, 2005: 5-6).  

Istället är det inom en liten nisch i skärningspunkten mellan medieforskning 
och idrottsvetenskap som man kan finna ett visst intresse för denna för under-
hållningsidrotten så centrala fråga. Men det är utveckling från låga nivåer. 
Forskning kring mediesport hade mycket låg status inom såväl medieforskning 
som idrottsvetenskap fram till mitten av 1980-talet. Sedan tog det fart internatio-
nellt, med Sverige som senkommen efterföljare. Den främste nordiske pionjären 
i sammanhanget är Peter Dahlén. I framförallt två texter (Dahlén, 2007, 2008) 
ger han fylliga och detaljerade överblickar av fältets framväxt internationellt och 
i Skandinavien. Dahlén och den nisch han verkar i är lovande men arbetar mes-
tadels med andra teoretiska och begreppsliga angreppspunkter än de jag här akti-

––––––––– 
135 Inom europeisk sport management. Hur det förhåller sig i de två andra ledande fälten inom sport 
management, det nordamerikanska (representerat av NASSM) samt det i Australien/Nya Zeeland 
(representerat av SMAANZ), har inte undersökts. 
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verat varför annat vetande behöver aktiveras för min del. I detta kapitel är det 
som sagt ingen hyllad yrkeskår som aktiveras. Idrottsjournalister stod länge lägst 
i rang inom journalistkåren (idrottens enögda ”stödtrupp” och ”cheerleaders”) 
och gör kanske så fortfarande trots den utveckling som annonserades ovan. I så 
fall välförtjänt enligt denne medie- och kommunikationsforskare: 

 
Emellanåt blir jag hjärtligt trött på den svenska sportjournalistiken, 
som nu, under VM-uppladdningen. Det är inte bara för att journa-
listerna är löjliga i sin jakt på intetsägande pratminus från svenska 
landslagsspelare […].  
 Nej, värre är det med det ständiga producerandet av oin-
tressanta åsikter. […] 
 Den enda, klena, trösten är i stället att det faktiskt verkar 
vara ännu värre annorstädes, i England till exempel. […] 
 Drevet, som Peter Wennman – journalist på Aftonbladet 
och tidigare tidningens Londonkorrespondent – beskriver det, be-
står av ett drygt tiotal uppburna och välbetalda fotbollskrönikörer. 
De arbetar företrädesvis för de stora brittiska tidningarna och har 
av Wennman begåvats med täcknamn som Mr Bison, Eleganten, 
Laptop, Skelettet och Luffaren. De följer det engelska landslaget 
jorden runt, äter mat på fina restauranger, bor på flotta hotell, 
dricker en hel del öl och ser världens bästa fotbollsspelare daglig-
dags. 
 För att hålla igång den här ganska angenäma livsstilen 
måste de försörja sig; det är här produktionen av fotbollsåsikter 
kommer in i bilden. Från den ena dagen till den andra måste de hit-
ta på något nytt att antingen jubla eller förfasas över. Annars är de-
ras dagar under läktartaket räknade. Om det risas eller rosas spelar 
egentligen ingen roll, bara det svänger. Och det ska vara snabba 
svängar, svängningar som de för övrigt – mot den goda journalisti-
kens alla principer – ibland verkar komma överens om sinsemel-
lan. […] 
 Fast det är klart, det är mycket billigare att be en krönikör 
tycka till över 4 000 tecken, beordra en reporter att jaga citat på 
presskonferenser och spekulera i framtiden än att skicka ut en rik-
tig, kritisk (inte bara negativ) journalist på fältet. Det vore väl där-
för helt enkelt bara för mycket begärt att be om resurser till sport-
journalisterna, som gör det möjligt för dem att ägna sig åt journa-
listik snarare än underhållningsskrivande? (Olsson, 2006: 1-2). 

 
Jag delar Olssons uppfattning i så mening att det han pekar på är den domineran-
de stilen inom samtida idrottsjournalistik. Förenklat faller det tillbaka på idrotts-
journalistikens ursprung som en praktik som länge inte upplevde sig behöva 
kännas vid det som normalt är känt som journalistiskt arbetssätt och journalisters 
arbetsetik utan snarare är sprunget ur andra motiv (se ovan och även avsnitt 3.2) 
vilka anpassats till den orientering mot underhållning som också uppvaktar id-
rottsjournalistiken. Det är dock inte det dominerande som intresserar mig här.  
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”Något annat” fick Sveriges största dagstidning att till slut i slutet av 2006 fat-
ta beslut om en mer sammansatt idrottslig bevakning: 

 
Tre frågor till Nils Palmgren, ny sportchef på Dagens Nyheter. 
[…] Papperstidning kontra webben? […] - Webben har tillfört 
massor. Betydelsen syns vid stora mästerskap. Papperstidningens 
uppgift blir då att gå bakom nyheten och lyfta fram människorna. 
Det här gör att det kommer bli mer aktiva val framöver. Visserli-
gen är sport mycket resultatbevakning men för det har man börsen 
och notiser. Vi ska satsa på de skrivna texterna. Jag tror det finns 
ett jättesug att läsa välskrivna texter om sport. Dessutom skulle jag 
vilja sätta in sporten mer i ett samhällsperspektiv” (Tove Norden-
häll, www.dn.se/sport/sporten-ar-viktig-som-samhallsfenomen-
1.428652, 2006-12-05). 

 
”Detta andra” menar jag går att härleda till två innovationer som lanserades 
samma år (2000) och medförde omfattande förändringar i det svenska idrottsme-
diala landskapet samt i synen på idrottsjournalistikens betydelse och status.136 
Den första innovationen presenteras via en livfull bokrecension:  

 
MEN SÅ INTRÄFFADE DET som skulle visa sig avgörande för 
fotbollsskildringens framtid i Sverige. Året var 2000 när magasinet 
Offside publicerade sitt första nummer, vars självständiga och yt-
terst kunniga skribenter plötsligt satte en ny gräns för övriga id-
rottsmurvlar att mäta sig emot. […] 
 Bland alla dessa, till vilka också kan räknas bland andra 
Magnus Hagström, Tobias Regnell och Ulf Roosvald, har Jesper 
Högström framstått som briljant; inte minst hans reportage om As-
syriskas väg till Allsvenskan har vunnit rättmätigt erkännande.  
 […] HEMLIGHETEN BAKOM att Högström oupphör-
ligen fascinerar i återberättandet av anekdoter tror jag har att göra 
med att han återupprättar den klassiska spirituella idrottsjournalis-
tiken […]. Bilderna är målande och distinktionerna inte sällan 
tveksamma, men som läsare njuter man storligen av till exempel 
berättelserna om domare Lars Eklind från Midsommarkransen som 
inför finalen 1934 gjorde en ”oklanderlig fascisthälsning mot he-
dersläktaren”, argentinaren Ayalas ”bibliska hårsvall” och ”den 
haitiskfödde diskaren Joe Gaetjens” som ruggigt bakfull skickade 
England ur VM 1950 (Per Planhammar, Göteborgs-Posten Kultur, 
2006-06-05).        

 
––––––––– 
136 En redaktionell utveckling med klangbotten i enskilda personers insatser: Bo Alm på Göteborgs-
posten, Sune Sylvén på Svenska Dagbladet, Åke Stolt på Sydsvenskan och givetvis Torsten Tegnér 
med över 50 år som chefredaktör på Idrottsbladet; visst har det funnits toppnamn inom undersökande 
idrottsjournalistik under årens lopp. Men de har med undantag av Tegnér varit tämligen ensamma 
toppnamn som knotat på i skuggan av ”den riktiga journalistiken”.  

http://www.dn.se/sport/sporten-ar-viktig-som-samhallsfenomen-
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Den andra händelsen får presenteras av innovatören själv: 
  
Det är söndagen den 7 maj 2000. Klockan är 15.00 och journalister 
från radio, TV och konkurrerande tidningar samlas på mitt rum för 
presskonferens. Några minuter senare avslöjar jag en av tidningens 
bäst bevarade hemligheter; Aftonbladet startar en daglig, rosa 
sportbilaga. […] I åtta månader hade en liten grupp på Aftonbladet 
vetat vad som var i görningen. Under stor sekretess hade vi gjort 
ett antal olika dummies på tidningen, vi hade provtryckt på det 
specialbeställda rosa pappret och vi hade anställt mer folk till spor-
ten för att klara utgivningen. Men ingen hade anat vad vi höll på 
med. Reaktionerna från läsarna var fantastisk. ”Äntligen en svensk 
sporttidning, det var inte en dag för tidigt”, skrev Anders Larsson i 
ett mejl till mig. ”’Vilken bra tidning, nu kommer jag att köpa Af-
tonbladet sju dagar i veckan”, skrev sportintresserade Göran 
Blomgren i sportintresserade Göteborg. Och sporthataren Tina från 
Borås var lika glad: ”äntligen slipper jag sportsidorna i vanliga 
tidningen, nu kan jag läsa den i lugn och ro och min sambo kan 
samtidigt ägna sig åt sportsidorna. Tack för det!” (Anders Gerdin, 
Aftonbladets årsredovisning, 2000: 11).  

 
Framförallt den andra innovationen, Aftonbladets sportbilaga Sportbladet – den 
svenska motsvarigheten till den ”rosa giganten”, italienska dagstidningen om 
sport, La Gazzetta dello Sport (utgiven sedan 1896) – satte en ny journalistisk 
standard för den svenska dagspressens idrottsbevakning. Man gjorde det genom 
en enkel strategi – att kvantitet stundom skapar kvalitet. Normalt har Sportbladet 
24 sidor per dag att tillgå men specialsatsningar leder ibland till 96-sidiga utgå-
vor. Sådant för svenskt vidkommande osannolikt utrymme för idrottsjournalistik 
(då, Sportbladet fick omgående ett antal efterföljare) producerar för all del 
mycket skräpjournalistik men utgör bortom det också en mylla för nya idrotts-
journalistiska talanger att blomma i då de verkligen ges utrymme och svängrum 
om de visar upp något extra. Simon Bank (f. 1975) representerar bland det bästa 
ur den myllan. På en blogg efter en fotbollslandskamp mellan Ungern och Sveri-
ge kan man t ex läsa följande om hans kapacitet:  

 
Jag hör till den (stora) minoritet som struntar i sport, slänger sport-
bilagor och vägrar titta på matcher.  

Därför är det inte matchen det här handlar om.  
Jag vill gratulera er redaktion till Simon Bank! Hans refe-

rat är ett lysande exempel på god idrottsjournalistik.  
Han fick mig att mot alla odds läsa ett sportreferat och det 

med behållning!  
Tack för det!! (Ingalill Ohlsson Pipidi, 

www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,696371,00.html, 2005-
09-08). 

 

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0
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Inledningen av avhandlingens kapitel 4 (referaten runt fotbollsmatchen mellan 
ACF Fiorentina och Juventus FC) bjöd ett exempel på Banks stilistik och analy-
tiska skärpa. Exemplet kombinerar på några spänstiga rader såväl den samhälls-
intresserades behov av en initierad kommentar till komplexa samhällsproblem 
från idrottsjournalistisk synvinkel som den idrottsintresserades behov av det se-
naste från idrottens värld. Det är en mix av initierad kunskap, stilistik förmåga 
och det bästa ur idrottsjournalistikens temperament som genererar sådan kombi-
natorik. I två uppslag på fyra sidor fördelat på fyra artiklar (en nyhetsartikel, en 
bakgrundsartikel, en faktaartikel, en krönika) av två reportrar (huvudreporter, 
Simon Bank; assisterande reporter David Tanentsapf) behandlas matchen i fråga 
som sådan (produktion av underhållningsidrott), de våldsamma händelserna 
kring den (en typ av konsumtion av underhållningsidrott) samt de samhälleliga 
sammanhang som match och händelser är en del av, sammanhang som regelbun-
det iscensätts på underhållningsidrottens arenor med emellanåt oönskad kraft. 
Den kompromisslöshet som framträder i referaten (”Det hat som finns mellan de 
här två klubbarna saknar motstycke i Italien, säger Marina Salvetti, fotbollsre-
porter på Tuttosport”) framträder nu som något mer än en folklig och ”helt ga-
len” mindre berättelse (Hjorth, 2004: 220). Den är alltjämt en sådan men också 
en berättelse inbäddad i samhälleliga, politiska, ekonomiska och kulturella sam-
manhang. Journalister likt Simon Bank bjuder intellektuellt och stilistiskt mot-
stånd mot slentrianmässiga uttalanden om ”dåren” och dennes härjningar vilket 
med jämna mellanrum i gälla trumpetstötar utstöts på tidningars ledarsidor, av 
politiker, i tv:s debattprogram, o d. Istället för att söka bidra till ett svårlöst och 
komplext problem används i de fallen dåren som förklaring; dåren som kategori 
vidgas, ”det är inte samma dårar” (Foucault, 2002/1969: 48). Men kategorin som 
sådan består och dess inbillade förklaringsvärde är sig likt.  

Bevakningen av ishockey har delvis tagit till sig av de möjligheter de två in-
novationerna fört med sig men präglas alltjämt av en mer hårdkokt kritisk id-
rottsjournalistik som spänner ögonen i t ex det ishockey-VM som…  

 
… är en chans att ”smälla av”. På behörigt avstånd från jobb, fru 
och barn kan man gotta sig i grabbgängets grovheter.  

Det är en slags repövning med Tre Kronor på bröstet och 
vikingahjälm på huvudet. Hinner man med att uppfatta några 
dragningar och se hur nätet fladdrar är det okej. Men det är inte 
huvudsaken.  

Finländare och letter verkar ha åkt hit med samma in-
ställning. ”Trink, trink, Brüderlein, trink…”. 

Inte undra på att stadens borgmästare Hilde Zach gör vå-
gen. Två veckors full (!) beläggning på hotellen ger många sköna 
euros i kassakistan.  

Konsumtionen skiljer sig väsentligt från den sommarens 
många vandrande turister tar med sig hit från världens alla hörn.  

Erbjud en hockeysupporter mineralvatten och liggunder-
lag och han tar första bästa flyg hem (Jan Majlard, Svenska Dag-
bladet, 2005-05-03).    
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När andra aktörer väljer andra vägar, annan publik och andra grepp ändrar rap-
porteringen tonläge:  

 
Hockeymatch i kväll och teaterföreställning i morgon, kan det 
vara något? Det tror i alla fall Teater Västernorrland och Timrå IK 
som erbjuder ett kombinerat Teater- och hockeypaket för att nå en 
ny publik. 

Båda verksamheter är övertygade om att det finns ett in-
tresse hos besökarna att vidga sina vyer. 

– Våra verksamheter har helt motsatta nyckeltal, det vill 
säga teatern har cirka 70 procent kvinnor i publiken och hockeyn 
har precis motsatta siffror, säger Teater Västernorrlands mark-
nadschef Maria Patriksson som syns på annonsen tillsammans med 
Timrå IK:s tränare Charles Berglund. 

Paketet kostar 330 kronor och innehåller en biljett till 
musikalen "Cabaret", som har premiär den 26 januari, och en bil-
jett till Timrå IK i grundserien. Responsen har varit positiv enligt 
Maria Patriksson. Sedan försäljningsstarten i mitten på november 
har cirka 200 biljetter sålts (Osignerad/TT Spektra, 
www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_759949.svd, 2008-01-10). 

 
Grabbgäng och vikingahjälm. Teater- och hockeypaket. Hårdkokt idrottskritik 
och socioekonomisk idrottsanalys. Ishockey och underhållningsidrott är detta. 
Och mycket annat. Efter att texten igenom haft medieklipp som berättelsemotor 
är stunden kommen till redovisning av den mer koncentrerade studien av press-
materialet. Fokus i redovisningen är förlagt på att skildra spännvidden på de oli-
ka föreställningar om underhållningsidrott som utifrån det genererade pressmate-
rialet förekom under den undersökta perioden. Sådan fokus innebär att en del av 
en yrkesgrupp som normalt uppfattas som idrottens okritiska stödtrupp istället 
uppmärksammas för kreativt motstånd och vilja till deltagande i förändring av 
det fenomen man dagligdags arbetar med. Med Foucaults syn på makt praktise-
rar dessa journalister en form av vardagsmakt som är ”productive-positive; it 
makes things happen and circulates as a freedom of subjects to create” (Hjorth, 
2004: 218).  

5.2 Journalistiska föreställningar om 
underhållningsidrott 
Redovisningen i detta avsnitt bygger på 945 medieklipp. Samtliga medieklipp är 
kodade på tre analytiska nivåer; en styrande huvudnivå (Level 1) som är uppde-
lad på tre analytiska aspekter (Objekt/Subjekt, Teman, Opinion) samt två stöd-
jande underliggande nivåer (Level 2-3). Nivåer och aspekter länkas genom att re-
spektive medieklipp är kodat på som minst sex och som mest tretton av de totalt 
40 noder (numrerade 1., 1.1., 1.1.1. o s v) som framgår av tabell 10: 
 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_759949.svd
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Tabell 10: Nodstruktur för 945 medieklipp samt antal medieklipp (Sources) per nod. 
Tree Node Type Name Sources
Level 1 1. Underhållningsidrott - Objekt och Subjekt 925

Level 2 1.1. Arena 109
Level 3 1.1.1. Svenska Ishockeyarenor 51

1.1.2. Övriga Arenor 59

Level 2 1.2. Evenemang 112
Level 3 1.2.1. Ishockeyevenemang 16

1.2.2. Övriga Evenemang 94

Level 2 1.3. Förening 123
Level 3 1.3.1. Svenska Ishockeyföreningar 39

1.3.2. Övriga Idrottsföreningar 85

Level 2 1.4. Idrott 198
Level 3 1.4.1. Svensk Ishockey 52

1.4.2. Övrig Svensk Underhållningsidrott 78
1.4.3. Övrig Underhållningsidrott 77

Level 2 1.5. Land/Stad 58

Level 3 1.5.1. Sverige/Svenska Städer 34

1.5.2. Övriga Länder/Städer 24

Level 2 1.6. Person 198

Level 3 1.6.1. Svensk Underhållningsidrottslig Aktör 160

1.6.2. Utländsk Underhållningsidrottslig Aktör 38

Level 2 1.7. Företag/Organisation 207

Level 3 1.7.1. Företag/Organisation - Sverigebaserad 169
1.7.2. Företag/Organisation - Utlandsbaserad 50

Level 1 2. Underhållningsidrott - Empiriska Teman 925

Level 2 2.1. Underhållningsidrottens Ekonomi 253
2.2. Underhållningsidrottens Producenter 379
2.3. Underhållningsidrottens Konsumenter 274
2.4. Underhållningsidrottens Arenor 147
2.5. Underhållningsidrottens Medialisering 120
2.6. Underhållningsidrottens Förrättsligande 131
2.7. Underhållningsidrottens Former 382
2.8. Underhållningsidrottens Samhällspåverkan 469
2.9. Underhållningsidrottens Kommunikativa Kapacitet 456

Level 1 3. Underhållningsidrott - Opinion 925

Level 2 3.1. Positiv - Entydig 86
3.2. Positiv - Reflekterande 43
3.3. Neutral 456
3.4. Kritisk - Reflekterande 276
3.5. Kritisk - Entydig 63

Level 1 4. Hälsoidrott - Industri 20

Total 945

Källa: Rapport genererad ur NVivo 8.  
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Vad gäller den styrande huvudnivåns (Level 1) tre analytiska aspekter framhåller 
den första aspekten (Underhållningsidrott – Objekt och Subjekt) basfakta som 
anger vilket/vilken (Arena, Evenemang, Förening, Idrott, Land/Stad, Person, Fö-
retag/Organisation) som talar och/eller omtalas i respektive medieklipp. Den 
andra aspekten (Underhållningsidrott – Empiriska Teman) synliggör syftet med 
undersökningen; att ur materialet härleda vad det talas om, organisera dessa ytt-
randen i nio underhållningsidrottsliga empiriska teman (Ekonomi, Producenter, 
Konsumenter, Arenor, Medialisering, Förrättsligande, Former, Samhällspåver-
kan, Kommunikativ Kapacitet) samt beskriva variationer och spännvidd inom re-
spektive tema (Underhållningsidrottens möjlighetsrum…, avsnitt 5.2.1). Den 
tredje aspekten (Underhållningsidrott – Opinion) är kompletterande, att från ma-
terialet kunna säga något om hur det diskuteras (Positiv – Entydig, Positiv – Re-
flekterande, Neutral, Kritisk Reflekterande, Kritisk – Entydig). Som framgår av 
tabell 10 finns det även en nod för en fjärde analytisk aspekt (Hälsoidrott – Indu-
stri) med 20 medieklipp registrerade på sig. Denna aspekt är i strikt mening inte 
del av undersökningen men är ändå medtagen av vissa skäl.137 I appendix 2 re-
dovisas på detaljnivå (Description) vilka objekt/subjekt som förekommer i de 
945 medieklippen liksom frekvens för respektive objekt/subjekt (i noderna 1 – 
1.7.2) samt specificeringar av vad jag avser med övriga respektive noder (2.1 – 
3.5). Ett exempel får avsluta beskrivningen av upplägget: 

 
Publikmygel i hockey-VM. Det är glest på läktarna under dam-
VM. Glesare än vad siffrorna antyder. 

1100 personer var publiksiffran när Kanada mötte Kazak-
stan i Linköping [Cloetta Center]. En kanadensisk tidning sa att en 
fotograf räknat till 300 åskådare. – Antalet sålda eller uttagna bil-
jetter redovisas, säger säkerhetsansvarige Tommy Fredriksson till 
Corren. 

“100 personer på läktarna trots att noteringarna var 214, 
men de kanske var på toaletten”, skrev NT om USA-Kina. – Det 
ser konstigt ut, men vi har inget egenintresse i det, säger J-E Ohlin 
i organisationskommittén (SVT, Text TV Sida 304, 2005-04-07 kl 
20.51).  

 
Medieklippet är kodat på tio noder och är därmed genomsnittligt då respektive 
medieklipp är kodat på 6 – 13 noder beroende på hur sammansatt det resonerar 
kring något underhållningsidrottsligt. De tio noderna i exemplet är följande: 

––––––––– 
137 Jag framförde i kapitel 1 en tanke om att skiljelinjen mellan underhållningsidrott som upplevelse-
industri och gräsrotsidrott som hälsoindustri växt sig så stor att man kan tala om två fundamentalt 
olika slag av idrott med väsensskilda mål, medel, syfte och mening där fysisk aktivitet är minsta men 
också enda gemensamma nämnare. De 20 medieklippen utgör exempel på det jag avser med formule-
ringen ’gräsrotsidrott som hälsoindustri’, på tilltagande inslag av ’industri’ inom den hälso-, motions- 
och välbefinnandeinriktade idrott vi i Sverige normalt förknippar med många saker men inte med in-
dustribegreppet. Annorlunda uttryckt; spegelbilden av underhållningsidrott som upplevelseindustri, 
dess motsvarighet inom hälsoinriktad idrott vilken ofta framställs som underhållningsidrottens mot-
sats, som i mångt är det men som också rymmer industriella inslag/tendenser. 
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Bild 8: Grafisk illustration av ett medieklipp kodat vid tio noder.  

 
Källa: Graf producerad ur programvaran NVivo 8.  
 
De 945 medieklippen är i ett första steg kodade på de tre analytiska aspekterna 
(1. Underhållningsidrott - Objekt och Subjekt, 2. Underhållningsidrott - Empi-
riska Teman samt 3. Underhållningsidrott - Opinion). Detta gjordes för att då 
kodningen var klar kunna kontrollera att samtliga medieklipp kodats någonstans 
i de tre analytiska aspekternas undernivåer. I detta fall är medieklippet därefter 
kodat som Evenemang (1.2), mer specifikt ett Ishockeyevenemang (1.2.1) (vilket 
i appendix 2 under den noden specificerar att ishockeyevenemanget i fråga är 
Dam-VM i Sverige 2005), som Underhållningsidrottens Konsumenter (2.3) då 
dessa uteblev enligt röster i medieklippet, som Underhållningsidrottens Arenor 
(2.4) då röster från Cloetta Center kommenterar publikutfall, diskrepanser och 
åskådarpolitik, som Underhållningsidrottens Samhällspåverkan (2.8) då större 
idrottsevenemang och dess attraktion flitigt används i offentlig diskussion om 
arenaekonomi och kommunala intäkter, som Underhållningsidrottens Kommuni-
kativa Kapacitet (2.9) då åtminstone två olika och kolliderande diskurser opere-
rar i medieklippet (faktisk närvaro vs sålda/uttagna biljetter) samt som Kritisk – 
Reflekterande (3.4) då anslag och tonläge i medieklippet är granskande, undran-
de och ifrågasättande även om mediegenrens ganska vanligt förekommande iro-
niska spets dominerar yttrandet. Med 945 medieklipp kodade på detta vis har 
mitt syfte med undersökningen som nämnts varit att ur materialet härleda vad det 
talas om samt redovisa detta som nio underhållningsidrottsliga empiriska teman i 
(företrädelsevis) svensk dagspress (mestadels idrottsjournalistik) 1999-2008. 
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5.2.1 Underhållningsidrottens möjlighetsrum: Sju empiriska 
teman i sammandrag 
Som specificerades i avsnitt 1.3.1 är möjlighetsrummet det empiriska uttrycket 
för studiens teoretiska begrepp (öppning). Nedanstående nio empiriska teman 
beskriver sammantaget ett medialt fält som vidgar spännvidden på tillgängliga 
föreställningar om underhållningsidrott relativt de föreställningar om underhåll-
ningsidrott som t ex RF som diskursiv praktik och sport management som veten-
skaplig diskurstyp genererar. Medieklippen är således det ena av två ben i det jag 
i kapitel 1 beskrev som min prioritet i studien; möjlighetsrummets T (tänkbara 
möjligheter) vilket inbegriper såväl generering av T (via medieklippens vidgning 
av underhållningsidrottens möjlighetsrum) som prövning av T mot E (ett vidgat 
underhållningsidrottsligt möjlighetsrums eventuella kapacitet att generera öpp-
ningar relativt nu existerande möjligheter på den svenska upplevelseindustriella 
spelplanen). 

Materialet presenteras på två vis. I detta avsnitt redovisas de sju första temana 
(2.1 – 2.7) i sammandrag i tabellform. I avsnitt 5.2.2 redovisas de två sista tema-
na (2.8 – 2.9) i analytisk förstoring genom att sammanflätat illustrera temana 
samt dess variationer med utdrag från några av de medieklipp ur vilket temat och 
dess variationer är konstruerade (avsnitt 1.4; uppförstoring av specifika yttranden 
inom undersökt diskurs (Rabinow, 1984: 9-10)). Analytisk förstoring hade kan-
ske varit lämpligt att göra för samtliga teman men av utrymmesskäl görs det en-
bart för de två sista temana. Att just dessa två teman valdes (Underhållningsid-
rottens Samhällspåverkan och Underhållningsidrottens Kommunikativa Kapaci-
tet) betingas av mitt annonserade kunskapsintresse (avsnitt 1.1; den upplevelse-
industriellt organiserade underhållningsidrottens kapacitet till transformation av 
samhällen, individer, värden och värderingar genom intensiv materiell och 
kommunikativ närvaro). 

Frekvensen på olika sakfrågor anges i relativa termer i tabell 11-17 nedan 
(Frekvent återkommande, Återkommande, Förekommande). Då en sakfråga har 
karaktären av ’slitstarkt dilemma’ (återkommer över tid, i olika former, kan rela-
teras till olika idrotter/organisationer/personer/idrottsliga sammanhang, etc) ka-
tegoriseras den som Frekvent återkommande. Då en sakfråga kategoriseras som 
Återkommande präglas den antingen av det slitstarka dilemmats karaktäristik 
(fast i mindre utsträckning) eller av någon/några aspekter av denna karaktäristik 
(återkommer t ex över tid men inte i så många olika former eller med samma va-
riationsgrad vad gäller sakfrågans relevans för olika idrot-
ter/organisationer/personer/idrottsliga sammanhang, etc). Då en sakfråga före-
kommer mer avgränsat (aktuell under begränsad tid, relevant för färre underhåll-
ningsidrottsliga aktörer) alternativt utgör ett enstaka exempel (som tillsammans 
med många andra liknande visar på variationsbredd) kategoriseras den som Fö-
rekommande.  

De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens ekonomi kretsar 
ofta kring gränsdragningar mellan idrottsföreningens ekonomi och samhällseko-
nomin vilket i sak kommer till uttryck på vis som framgår av tabell 11: 
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Tabell 11: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens ekonomi. 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Den svenska idrottens finansiering (Svenska Spels mono-
pol/Avreglerad spelmarknad – Sv. Spel vs t ex Unibet, Ladbrokes, 
Eurobet, Victor Chandler Int. vs EU:s konkurrensbestämmelser) 

Frekvent återkommande 

Det offentligas finansiering av säkerhet vid underhållningsidrottens 
arenor och arrangemang 

Frekvent återkommande 

Elitidrottslag i ekonomisk kris Frekvent återkommande 
Bolagisering av den idrottsliga kärnverksamheten (t ex riskkapitalbo-
lag för spelartransaktioner, arenabolag, fastighetsbolag) 

Återkommande 

Ekonomisk samordning av svensk elitidrott/Sammanslagning av RF 
och SOK 

Återkommande 

Underhållningskonglomeratens uppvaktning av svensk elitidrott (t ex 
Anschutz Entertainment Group, Private Media Group, SBS Broad-
casting Group) 

Återkommande 

Svensk ishockeys nationella och internationella expansionspla-
ner/KHL:s och NHL:s expansionsplaner 

Återkommande 

Underhållningsidrott/are & Varumärke Återkommande 
Löneligor/Listor över bäst betalda idrottare i Sverige/världen/specifik 
idrott/Transferlistor med övergångssummor, etc.  

Återkommande 

De snabba omkastningarna i ägarbild/kanalutbud inom de kommersi-
ella sportkanalerna samt dess effekter för tittare och idrotters mediala 
exponering 

Återkommande 

Idrottsutövarnas egna bolag/affärsverksamhet (t ex Sven-Göran 
Eriksson, Jan-Ove Waldner, Peter Wallin, Niklas Wikegård) 

Förekommande 

Spelaragenters & Klubbdirektörers ökade inflytande/Ökad grad av 
ekonomism och managerialism 

Förekommande 

Idrotter med tilltagande underhållningsidrottslig och upplevelsein-
dustriell logik (t ex innebandy, bowling)/Aktiviteter med tilltagande 
idrottsliknande logik (t ex poker, studiedebatt)   

Förekommande 

Stora evenemang (t ex ansökan om, intäkter från, kostnader för, för-
delar/nackdelar med, statliga garantier eller inte för) 

Förekommande 

Möjlighetisering av exceptionella och plötsliga marknadsförskjut-
ningar (t ex NHL-lockoutens generering av nya affärsmöjligheter 
(Erik Penser; idrottsförsäkringar), nya möjligheter till kostnadsbespa-
ringar (Sv. Ishockeyförbundet), nya idrottsliga möjligheter (elitserie-
föreningarna) med ekonomiska konsekvenser) 

Förekommande 

Skatteverkets granskning av svenska elitidrottsföreningar Förekommande 
Prestationsbaserade löner för elitseriespelare i ishockey Förekommande 
Arenaekonomi/Investeringdebatt Förekommande 
Svensk fotboll som industri Förekommande 
Den globala fotbollsindustrin/Feet Drain från periferi till cent-
rum/Modern slavhandel (Sepp Blatter) 

Förekommande 

Fair trade/Fair play (Sv. Kyrkan/Sv. Fotbollsförbundet) Förekommande 
Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.1. Underhållningsidrottens Ekonomi (253 
medieklipp) (se tabell 10). 
 
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens producenter kretsar 
ofta kring klassiska mediala teman som makt och skandaler, här inom det under-
hållningsidrottsliga fältet, vilket i sak kommer till uttryck på vis som framgår av 
tabell 12:  
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Tabell 12: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens producen-
ter. 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Underhållningsidrottens maktspel (t ex RF-ordförandestriden, 
SOK/RF-striden, Int. ishockeys maktförskjutningar (KHL, NHL, Sv. 
Hockeyligan), strider mellan/inom idrottsförbund/föreningar)  

Frekvent återkommande 

Underhållningsidrottens skandaler/”affärer”/brott (t ex Frölunda HC, 
skattebrott; IFK Göteborg, skattebrott; Percy Nilsson, skattebrott; 
Obol Investment-härvan; Svenska Spel, ”Limbo-härvan”; Skattever-
kets återkommande granskningar av elitföreningar) 

Frekvent återkommande 

Enskilda underhållningsidrottares skandaler/”affärer”/brott (t ex Do-
ping, Sexbrott, Våldsbrott) + konstruktionen av ond/god då skanda-
ler/”affärer”/brott aktualiseras (t ex Ludmila Enquists dopingavslö-
jande vs 24 elitidrottares upprop mot doping, framhållande av Mag-
dalena Forsberg som ”ljuset i fifflarnas mörker”) 

Återkommande 

Politisk/Ekonomisk/Medial exploatering av underhållningsidrotta-
rens värden (t ex Mona Sahlin av Dambandy-VM, Leif Pagrotsky av 
OS i Turin, Göran Persson av Anja Pärson, Aleksander Lukasjenko 
av Björklövens veteraner, SVT/Peter Jihde av underhållningsidrotta-
re i allmänhet i programmet ”Akta rygg”)  

Återkommande 

Underhållningsidrottens entreprenörer (utöver de exempel på idrotts-
utövarnas egna bolag/affärsverksamhet som nämndes i tabell 11, 
även Gunde Svan, Per-Olof Ejendal, Go Sport Travel, 08Sport, Bad-
ge Board, Club Multisport AB, Sportjobb.se, Michael Östlund & 
Company, HVfantasten) 

Återkommande 

Ishockeyns utövande (t ex tilltagande brutalitet på plan, fysiskt & 
verbalt våld, indifferens inför brutalitet/våld, utövan-
dets/våldets/brutalitetens funktion för åskådarna) 

Återkommande 

Underhållningsidrottens särbehandling (t ex utlandsboende, skatte-
frälse, förtur till sjuk- och friskvårdsbehandling, särskilda utbild-
ningsstrukturer, skräddarsydda utbildningar) 

Förekommande 

De massmedialt missgynnade idrotternas kamp om medialt utrym-
me/underhållningsidrottslig status (t ex bandy, handboll, innebandy 
som betalar för att få tv-tid) 

Förekommande 

Företagens och samhällets förväntningar på underhållningsidrottaren 
(t ex klanderlöst beteende, landslagströjan – en ära/inte om ersätt-
ning, ingen A-kassa för fotbollsspelare) 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.2. Underhållningsidrottens Producenter 
(379 medieklipp) (se tabell 10). 
   
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens konsumenter kret-
sar ofta kring intensiv konkurrens om åtråvärda marknader/segment samt om 
marknads- och målgruppsförskjutningar av olika slag, vilket i sak kommer till ut-
tryck på vis som framgår av tabell 13:  
 
Tabell 13: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens konsumen-
ter. 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Militant konsumism (supporterklubb, Stockholm: ”vi äger svensk 
fotboll”), extrema konsumentgrupper (’ultras’), samhälleliga konse-
kvenser av militant konsumism/extrema konsumentgrupper, idrotts-
föreningarnas agerande inför militant konsumism/extrema konsu-
mentgrupper 

Frekvent återkommande 
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Strid om underhållningsidrottens konsumenter/underhållnings-
idrottsliga marknadsandelar (t ex Svenska Spel vs mestadels brittiska 
spelbolag) 

Frekvent återkommande 

Spridning av underhållningsidrottens produkter och värden till annan 
konsumtion, manlig vs kvinnlig idrottskonsumtion/idrottsrelaterad 
konsumtion (t ex Ecco-reklam, sneakers som kulturellt/socialt feno-
men, 10 idrottsprodukter som blev större än sin idrott) 

Frekvent återkommande 

Konsumentmakt (t ex Ebbsfleet United FC, en supporterägd engelsk 
professionell fotbollsklubb som styrs som ”a web-based venture”, 
prestationsbaserade spelarlöner beroende på åskådarantal, supportrars 
krav på återinförande av ståplats i Globen) 

Återkommande 

Överkonsumtion/beroende (spelmissbruk, mediesport/passivisering, 
exploatering av beroendebeteende) 

Återkommande 

Överutbud/adaption/från underhållningsidrott till underhållning (t ex 
kannibalisering, överflödets förbannelse, den lokala live-idrottens 
svårigheter att hävda sig mot mediesporten, urvatt-
ning/meningstömning, publikfiaskon (Svenska Supercupen i fotboll, 
Royal League, dambandy-VM))  

Återkommande 

Experiences/Insperiences (off-tube-sändningar, medieägarnas intres-
se av omstyrning av konsumentgrupper från live-konsumtion till me-
diesportkonsumtion, nya hus- och hemtrender) 
 
Experiencescapes (Hyllievång/Malmö Arena, ej namngivet experien-
cescape/Stockholm Swedbank Arena) 
 
Peak Experiences (exceptionella våldsupplevelser/ultras, exceptio-
nella arrangemang/city-marknadsföring, exceptionell svensk id-
rott/idrottskonsumtionens samhälleliga betydelse) 
 
Extended Experiences (IF Malmö Redhawks/liveuppträdanden av 
musikartister (23 hemmamatcher), Timrå IK/Teater Västernorrland 
(marknadsföring av ishockey/teater-paket).  

Återkommande 

Prisdifferentiering (t ex IF Elfsborg – Valencia CF, Luleå HF i sam-
band med nya arenan, Djurgårdens IF i slutspelet 1998) 

Förekommande 

Produktplacering (t ex Niklas Wikegård av Bet 24 i live-sändning av 
ishockey-VM) 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.3. Underhållningsidrottens Konsumenter 
(274 medieklipp) (se tabell 10). 
 
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens arenor kretsar ofta 
kring idrottsföreningens perspektiv, främst möjligheter och fördelar med arenan, 
och mindre om andra intressenters perspektiv, vilket i sak kommer till uttryck på 
vis som framgår av tabell 14:  
 
Tabell 14: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens arenor 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Ishockeyns arenor/ arenan som trop för ”det nya” och ”framti-
den”/arenans möjligheter ur ishockeyföreningens perspektiv samt 
numeriska fakta som understryker möjligheterna (t ex mer publik, 
mer loger, mer intäkter, investeringskostnad, dess betydelse för de 
föreningar som äger och driver sin arena vs de som inte gör det)  

Frekvent återkommande 

Fotbollens arenor (se ’Ishockeyns arenor’) Återkommande 
Ishockeyns arenor ur företagens perspektiv (t ex kostnader för namn-
givning av arenan, del av företagens varumärkesbyggande) 

Förekommande 
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Arenan ur kommunens/samhällets perspektiv (t ex arenadebatt, are-
nan som samhällelig konfliktnod (t ex huliganism), skärningspunkten 
mellan det offentligas/idrottsföreningens ansvar för och inflytande 
över arenan, arenaaffärer/skandaler)  

Förekommande 

Översikter över ”arenaboomen”/jämförelser mellan islador/MSF eller 
mellan tidigare fotbollsarenor/nya fotbollsarenor 

Förekommande 

Arenan som argument för x (t ex för att stänga elitserien då invester-
ingarna är riskfyllda då degradering ses som ”ekonomisk katastrof”; 
för att spara pengar: Jan Björklund till Luleå kommun – ”lägger ni 30 
miljoner på era arena kan ni inte komma till staten och be om pengar 
nu när det är kristider”) 

Förekommande 

Andra arenor/annat tänkande kring arenor (t ex planerna på samarbe-
te mellan Solvalla & Brommapojkarna om kombinerad inomhushall 
för fotboll/trav, Matojärvi som ”vägrar att sälja sin själ”, andra idrot-
ters arenor (t ex NCC Arena, Växjö HF), utländska ”superarenor”) 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.4. Underhållningsidrottens Arenor (147 
medieklipp) (se tabell 10). 
 
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens medialisering kret-
sar ofta kring de kommersiella sportmediernas (i princip) fullständiga övertagan-
de av marknaden för medierad underhållningsidrott i Sverige, vilket i sak kom-
mer till uttryck på vis som framgår av tabell 15:  
 
Tabell 15: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens medialise-
ring 
SAKFRÅGA FREKVENS 
De kommersiella mediernas vs de offentliga mediernas idrottsbevak-
ning (t ex vilka studioankare, vilken stil på sändningarna, konsumen-
ters access/brist på access till vissa betalkanaler, de offentliga medi-
ernas ansvar att bevaka de idrotter som de kommersiella medierna 
inte bryr sig om) 

Frekvent återkommande 

Sändningsrätternas betydelse, dragkampen om de stora idrottseve-
nemangen, de snabba förskjutningarna i kanalutbudet/ägarbilden för 
de kommersiella idrottskanalerna 

Återkommande 

Idrott i icke-idrottsmedia (t ex kulturprogram, ”Kultursektorns id-
rottskomplex”; debattprogram, ”Ekdahl: I Sverige är det bara legitimt 
att bli rik på spel” (när speldebatten var som hetast); i marknadsfö-
ring inom detaljhandeln; på näringslivssidorna i dagspressen) 

Återkommande 

Debatt om idrottsjournalistik (t ex uppvärdering/försvar av, nedvär-
dering av, reflektioner kring) – ofta i samband med de stora evene-
mangen 

Förekommande 

Medietränade underhållningsidrottare, pratminus i studion, utfyllnad 
av en försnack/paussnack/eftersnack för att sälja mer reklamtid, allt 
mer eftersändningar/repriser, allt färre direktsändningar 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.5. Underhållningsidrottens Medialisering 
(120 medieklipp) (se tabell 10). 
 
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens förrättsligande 
domineras inte av någon särskild sakfråga utan kretsar kring en bred uppsättning 
av olagligheter, konflikter och tveksamheter där underhållningsidrottens göran-
den och havanden blir till samhälleliga angelägenheter och åtaganden, vilket i 
sak kommer till uttryck på vis som framgår av tabell 16:  
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Tabell 16: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens förrättsli-
gande 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Skattebrott (t ex Frölunda HC, IFK Göteborg, IF Malmö Redhawks, 
herrallsvenskan i fotboll som helhet (Skatteverkets granskning av), 
elitishockeyns interndebiteringar arenabolag/ideella föreningen 
(Skatteverkets granskning av), ett antal fall av enskilda spelare/ledare 

Återkommande 

– Avtalsbrott/avtalskonflikter (mellan enskild spelare/förening, tvis-
ter mellan nationsförbund t ex Sv. Ishockeyförbundet och NHL, tvis-
ter mellan förbund/förening t ex vid landslagsturneringar under på-
gående seriespel, tvist om försäkringsfrågor/ekonomisk ersättning, 
EU:s domar angående principiellt viktiga avtalstolkningar, t ex 
Websterdomen 2008) 
– Bidragsfusk med det s k lokala aktivitetsstödet 
– Svarta löner/avtalsupplägg i ”gråzonen” 

Återkommande 

Olaga hot/handgemäng/misshandel i samband med huliganism (sup-
porter/supporter, supporter/ordningsmakten, supporter/tredje part) 

Återkommande 

Bedrägeri (Obolhärvan, Arenaprojektet som föregick Arenastaden i 
Växjö, Percy Nilsson, Hasse Andersson) 

Förekommande 

Kvinnovåld/sexuellt våld (Tre Kronor-skandalen (förundersökning 
lades ned), herr-VM i fotboll 2006 (debatt om prostitution/trafficking 
bl a av Jämo och ETC temanummer), en allsvensk fotbollsspelare 
(fällande dom för kvinnomisshandel), ett antal anmälningar mot all-
svenska fotbollsspelare (oklart om domar/fall nedlagda)) 

Förekommande 

– Illegal vadslagning/läggmatcher (svenska bandymatcher i mitten av 
1990-talet, tennismatcher i Wimbledon) 
– Illegalt bolagsspel (”bombning”)/Svenska Spels spelform Limbo 
perforerades av int. spelsyndikat (spelformen drogs tillbaka) 
– Illegalt spel på Svenska Spels Jack Vegas-maskiner utan till-
stånd/utöver tillståndet 

Förekommande 
 
 

Enstaka fall:  
– Dödshot (mot Babis Stefanidis, Helsingborgs IF) 
– Olaga hot supporter/spelare (SMS-hot mot Henrik Rydström, Kal-
mar FF; medialt annonserat hot mot det egna laget (AIK) om att de 
ska förlora en match så att värsta konkurrenten (Djurrådens IF) inte 
vinner SM-guld)  
– Handgemäng spelare/supporter (Jimmy Tamandi, AIK) 
– Övervåld i samband med idrottsutövandet mellan spelare/spelare 
med civilrättsliga följder (enstaka inom svensk fotboll/ishockey men 
vanligare i internationell underhållningsidrott) 
– Hets mot folkgrupp (Linköpings supporterklubb White Lions) 
– Brott mot jämställdhetslagen (granskning av Jämo visade att samt-
liga granskade 17 idrottsförbund samt Riksidrottsförbundet i egen-
skap av arbetsgivare saknade jämställdhetsplaner i linje med jäm-
ställdhetslagens krav) 
– Trakasseri och verbalt våld (Hans Chrunak, Luleå HF, gentemot 
kanslipersonal (löst via facklig uppgörelse)) 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.6. Underhållningsidrottens Förrättsligan-
de (131 medieklipp) (se tabell 10). 
 
De sakfrågor som framträder i temat underhållningsidrottens former kretsar 
kring omfångsrik och innovativ verksamhet kring att ständigt och relativt fram-
gångsrikt söka och finna nya marknadsformer för den underhållningsidrottsliga 
vardagen, vilket i sak kommer till uttryck på vis som framgår av tabell 17:  
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Tabell 17: Återkommande och förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrottens former 
SAKFRÅGA FREKVENS 
Marknadsformering/Marknadsomformering: 
– Ligautvidgning (70 omgångar i Elitserien istället för 55st) 
– Ligastängning (inga ska kunna degraderas från elitserien alternativt 
man ska enbart kunna avancera till elitserien om man, förutom att 
man sportsligt kvalificerat sig, också uppfyller krav på viss ekonomi, 
viss arena, viss publikkapacitet, etc) 
– Ligaexpansion (Lämna elitserien till förmån för ny europeisk liga? 
Samarbete med KHL/NHL?) 
– Cuputvidgning (fler deltagande lag i olika cuper, fler deltagande 
lag i kvalificeringsrundan till olika cuper) 
– Cupexpansion (Champions League i ishockey (spelad ett år, time 
out 2009/10), Royal League i fotboll (spelad ett par säsonger, ned-
lagd), Svenska Supercupen i fotboll (spelad sedan 2007, stort publik-
fiasko, men fortsätter t v) 
– Konkurrensutsättning av monopolmarknader (speldebatten) 
– Marknadssignalering m a a konkurrensutsättning: Sv. Fotbollsför-
bundets mångårige ordförande Lars-Åke Lagrell 2008: ”Faller spel-
monopolet avbryts vårt samarbete. Då vill jag att vi startar vårt eget 
spelbolag men jag kan också tänka mig att samarbeta med ishock-
eyn”. Lagrell var styrelseledamot i Svenska Spel 2001-2007. Svensk 
idrotts främste oligark gör utspelet 2008-07-01 och tar därmed han-
den från Svenska Spel några månader innan de vd- och ordförande-
byten (Meta Persdotter/Margareta Winberg) görs, som ska söka blid-
ka EU om att Svenska Spel satsar på ansvarsfullt spelande (helom-
vändning relativt föregångarna/Lagrells dåvarande samarbetspartners 
som förespråkade aggressiv marknadsexpansion och var på barrika-
derna när spelstriden var som hetast) 
– (Form av) monopsoni (en marknad där det bara finns en kund som 
flera säljare slåss om) (”Elitserien består bara av fyra lag”, ”Enbart 
Big 4 kan vinna Premier League”) 
– Outsourcing (AEG Facilities/Globe Arenas) 
– Ökat inslag av marknadslösningar (specialiserade idrottsförsäk-
ringsbolag, specialiserad idrottsturism, varumärkes- och PR-byråer 
specialiserade på idrott) 

Frekvent återkommande 

Nya associationsformer (riskkapitalbolag, finkalibrerade intäktsför-
delningssystem (t ex vid spelartransfer), koncernstrukturer, portfo-
liomodeller (t ex Flemming Östergaard, Percy Nilsson), nya affärs-
modeller kring triaden spelagent/spelare/förening, nya affärsidéer 
(”Huliganism som affärsidé”, t ex Stockholmsgrupperingar ”Vi äger 
svensk fotboll” med ”förebilder” i t ex Buenos Aires, Torino, m fl)) 

Återkommande 

Nya samverkansformer (formellt – OPP; informellt – ”Idrott och 
kommun i skönt samspel” (Leksand), ”I upplevelsesamhället hejar 
alla på samma lag” (generellt)) 

Återkommande 

Nya industribegrepp i bruk (Underhållningsindustri, Sportindustri, 
Upplevelseindustri, Fotbollsindustri) 

Återkommande 

Nya samarbetsformer (t ex IF Malmö Redhawks, 23 artister kontrak-
terade till hemmamatcherna; Timrå IK, samarbete med teaterföre-
ning) 

Förekommande 

Nya utövarformer (”Allsvenskan får proffsdomare”) Förekommande 
Nya marknadsstrategier: 
– Regionförstoring: IF Malmö Redhawks (Danmark/Köpenhamn);  
– Internationalisering: En grupp svenska affärsmän startade upp 
Nordic Vikings, Pekings enda ”professionella” ishockeylag som led i 

Förekommande 



173 
 

marknadsarbetet i Kina (operativt enbart 2005/06) 
– Corporate Social Responsibility: ”Fotbollen intar ny position – 
Väldigt många klubbar driver samhällsprojekt” 
Nya funktioner för underhållningsidrottare inom underhållningsindu-
strin (”Akta rygg”) 

Förekommande 

Nya funktioner för underhållningsindustrins element inom under-
hållningsidrotten:  
– Show: Stockholm Dynamites – Professionella cheerleaders; ”Bort 
med kaninerna från innerplan – Profildjur som underhåller 
– Vardagsspänning: ”Stoppa Keno-samhället – Svenska Spel förser 
Stockholms låginkomstområden med allt fler Jack Vegasmaskiner” 

Förekommande 

Nya underhållningsidrotter (se avsnitt 3.1.1) Förekommande 
Nya entreprenörer (se tabell 12) Förekommande 
Alternativa marknadslösningar: 
– Fair trade/Fair Play (Sv. Kyrkan/Sv. Fotbollsförbundet) 
– Konsumentkooperativ (Ebbsfleet United FC/supporterägd engelsk 
professionell fotbollsklubb som styrs som ”a web-based venture”) 
– Militant konsumism (se tabell 13) 

Förekommande 

Källa: Sammanställd från medieklipp kodade under nod 2.7. Underhållningsidrottens Former (382 
medieklipp) (se tabell 10). 
 
Ur det myller av händelser som jag torrt klätt upp som ”70 sakfrågor” (totalt i ta-
bellerna 11-17) menar jag att svensk idrottsjournalistik sammantaget uppvisar 
god kapacitet till variationsrik bevakning av underhållningsidrottens spännvidd.  

5.2.2 Underhållningsidrottens möjlighetsrum: Två empiriska 
teman i förstoring 
Efter slutförd kodning och genomgång av vilka medieklipp som kodats var och 
hur insåg jag att temana 2.8 och 2.9 i stort sett sammanfaller (är ett medieklipp 
kodat på 2.8 är det i lejonparten av klippen också kodat på 2.9). Det borde jag, 
givet mitt syfte och forskningsfråga (samhällsförändring genom kommunikativt 
entreprenörskap), kunnat förutse men konstruktion av nodstruktur och den kon-
kreta kodningsprocessen rymmer många gränsdragningar och övervägningar 
varav några inte ter sig lika självklara i förhand som de framstår som i efterhand. 
Efter att ha gjort om nodstruktur, teman, etc, ett par gånger som det var såg jag 
inga skäl att ånyo göra om det utan enklaste sättet att hantera denna överlappning 
är att här i redovisningen hantera de två temana som ett. Redovisningen av för-
storingen av medieklippen kodade under noderna 2.8 och 2.9, hädanefter be-
nämnd underhållningsidrottens kommunikativa kapacitet och samhällspåverkan 
då de två noderna nu sammanförts (drygt 450 medieklipp138), görs nedan genom 
att respektive sakfråga är numrerad medan respektive exem-
pel/illustration/variation på sakfrågan är bokstaverad.  

––––––––– 
138 Då medieklipp från journalister verksamma inom andra redaktionella avdelningar än idrott samt 
från icke-journalister som skriver om underhållningsidrott används, anges den redaktionella avdel-
ningen e d i referensen. Med undantag av grundgestaltning 1 är övervägande del av medieklippen 
dock från idrottsjournalistiken (redaktionell tillhörighet anges då inte; sportredaktionen e d underför-
stås då).      
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1. Underhållningsidrott som idealbild och vanföreställning för skönhet och 
kroppsskötsel: 
 
a) Diskursiva manualer – Underhållningsidrottare som idealbild:  

 
MASKULIN SKÖNHET Mannens intåg som konsument inom 
skönhetsindustrin är lika självklar som motsägelsefull. Killar dis-
kuterar modeaccessoarer i omklädningsrummet, men är noga med 
att markera sin maskulinitet. […] 

Det har varit tabu för män att bejaka sin fåfänga. Det var 
inte länge sedan det var mer pinsamt att som man handla en hud-
kräm för män än att gå in i en porraffär och fråga efter en specifik 
film. Men något har hänt. Den manliga mode- och skönhetsbran-
schen har på senare år exploderat. En medvetenhet om det egna ut-
seendet har blivit självklart för många, framförallt yngre män. 

Kalle Risberg anser sig vara en typisk sjuttonårig kille, 
bosatt i en Stockholmsförort. Han älskar kläder och kollar in affä-
rer ett par gånger i veckan tillsammans med sina killpolare. Han 
lägger ner mellan 200 och 300 kronor i månaden på hårprodukter 
och ser sig inte alls som det fula könet. 

– Killar bryr sig mer och mer om sitt utseende, från hög-
stadiet och uppåt. Idag är det tillåtet att klä sig snyggt och att vara 
medveten. Tjejerna kommer alltid att vara värst men vi är absolut 
inte det fula könet. 

Herrarnas EM och VM i fotboll samt klubbfotboll på hög 
nivå, orgier i testosteron och trimmade lårmuskler, har haft effekt 
på den manliga fåfängan. Bolltrillande stilikoner med hårlösa 
kroppar och personliga frisörer. Män inom idrotten är många unga 
killars främsta förebilder. 

Karin Fahlström, grundare till företaget Grooming som 
säljer skönhetsprodukter för män, minns hur man först skrattade åt 
sportkommentatorn Peter Jihdes folkhems-mohikan. 

– Men bara en månad senare kryllade det av unga killar 
med liknande frisyrer (Lena Ollmark, 
www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/artikel_255319.svd, 2007-
08-22).  

 
b) Underhållningsidrottare som idealbild – En blygsam marknad i Sverige: 

 
– Sverige ligger långt efter övriga Europa och världen när det 
handlar om att använda idrottsstjärnor i reklam. Enligt Claes Ele-
falk [sportagent på IMG] beror det dels på att det dröjde länge in-
nan Sverige fick reklam-tv, dels på att företagen haft som tradition 
att sponsra evenemang och lag. Risken med att sponsra en enskild 
stjärna har upplevts som högre, till exempel när det gäller doping-
skandaler (Maria Wahlberg, Svenska Dagbladet Näringsliv, 2004-
05-29).  

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/artikel_255319.svd
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Modekriget. Tuffare konkurrens och kräsnare kunder får de 
svenska modekedjorna att lägga allt mer pengar på sin marknads-
föring. För att sticka ut rejält har MQ i år satsat på hockeystjärnan 
Peter ”Foppa” Forsberg i sin julkampanj (Maria Wahlberg, Svens-
ka Dagbladet Näringsliv, 2004-12-02). 

  
c) Diskursiva manualer – Hälsa som samhällelig rotmetafor:  

 
Hälsa har ersatt bildning som vår väg till mening. När blev be-
greppet bildning pinsamt? […]  
 Det slår mig emellertid att vi har fått något annat i stället: 
vi har fått hälsobegreppet. I dag tiger hälsan som bekant inte läng-
re still, utan ropar högt och begreppet tycks hela tiden omfatta mer 
och mer. […] Frågan är om inte också förmågan att skilja mellan 
gott och ont har ersatts av förmågan att skilja mellan att må bra 
och må dåligt (Merete Mazzarella, Svenska Dagbladet Kultur, 
2006-12-05).  

 
d) Hälsa som samhällelig rotmetafor – Ett omfattande svenskt policyområde: 

 
Låt oss titta på folkhälsan som främsta nytta och skäl till varför 
Sverige bör avsätta miljardresurser för att uppmuntra till och öka 
möjliggörandet att idrotta. […] Hur många av dessa lockas att id-
rotta av hälsoskäl, för att vaccinera sig mot hjärt- och kärlsjukdo-
mar när de blir äldre? Vi äldre möjligtvis, men inte de yngre.  
 Ändå envisas idrottens ansvariga med att propagera för 
idrott på samma sätt som förordar fluortandborstning – något som 
har sin största nytta för längre fram. Faktum är att ingen börjar 
med idrott av den anledningen och ingen har sina mest minnesvär-
da erfarenheter från idrott av hälsoskäl. […] Folkhälsoperspektivet 
är ett inifrån- och utperspektiv som inte på något sätt belyser var-
för folk lockas att idrotta.  
 Fysisk hälsa är en verkan av rörelse, inte dess orsak, och 
missar därför idrottens själv och kärna. Trots det styr folkhälsoper-
spektivet betydande delar av resursfördelningen – sannolikt för att 
det rimmar med bokföringstänkandet där ett utlägg för idrott kvit-
tas mot diskonterade minskningar i sjukvårdskostnader. Debet och 
kredit. Oklanderligt i budgetarbetet men en dimridå för att förstå 
och stötta de verkliga drivkrafterna (Thomas Brenemark, Dagens 
Nyheter Debatt, 2005-08-11).  
 
Jag kan inte hålla med Brenemark om att Riksidrottsförbundet har 
missat glädjen i idrotten […]. I Idrottens främsta styrdokument 
[…] står allra först. "Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att 
kunna prestera mera, ha roligt och må bra" (Karin Mattsson, 
www2.rf.se/t2.asp?p=13288&x=1&a=177432, 2005-08-15). 
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e) Hälsa som samhällelig rotmetafor – En global mångmiljardindustri: 
 
I själva verket har wellness-boomen redan startat. I Tyskland 
omsätter detta marknadssegment cirka 65 miljarder euro, en sum-
ma som ser ut att öka med 5-6 procent per år. I USA omsätter 
wellness-industrin omkring 200 miljarder dollar. Det är svårt att 
hitta motsvarande statistik i för Sverige. […] 
 Wellness är en antistressrörelse, en – delvis romantisk – 
reaktion mot dagens komplicerade och teknikdominerade samhäl-
le. Det är det antika idealet ”en sund själ i en sund kropp” som går 
igen. […] Kropp och själ ses som en enhet. Men medan man under 
70- och 80-talen tenderade att poängtera psykets inverkan på krop-
pens funktioner, är det idag tvärtom. Följaktligen anses psykotera-
peuter vara förlegade, de ersätts av mentala tränare och ”livscoa-
cher”. […] 
 De ekonomiskt trängda studieförbunden har efter it-vågen 
funnit en ny marknad på temat ”kropp och själ”, exempelvis qi 
gong, power-yoga, avslappningsmassage och liknande. Det som 
gäller nu är holistiska kropps- och själsupplevelser. […] 
 Det pressade klimatet på våra arbetsplatser och andra 
psykiskt påfrestande faktorer betyder att wellness-branschen en-
dast kan tillhandahålla tillfällig stresslindring och eventuellt sunda-
re vanor hos individen. Det blir snabblösningar med tidsbegränsad 
effekt, man ”laddar batterierna” – ett vanligt uttryck i samman-
hanget. Man förändrar kanske inte sin mer eller mindre påtvingade 
livsstil men man gör något för att bättre stå ut med den. Den socia-
la och ekonomiska orsaksbilden kvarstår dock, till gagn för well-
nesskommersen, förstås (Folke Schimanski, Svenska Dagbladet 
Under Strecket, 2004-03-12). 

 
f) Diskursiva manualer – Underhållningsidrott som grund för vanföreställning-
ar:  
 
Faktaorienterad argumentation: 

 
Enligt Dopingjouren finns det mellan 60 000 och 100 000 miss-
brukare i dag. Runt 2 000 av dem ringer varje år till Dopingjouren 
i Huddinge, landets enda rådgivande instans för AAS-missbrukare. 
Där vittnar de ansvariga om en tyngre problematik som går högre 
upp i åldrarna.  
 – De som ringer till oss mår sämre. Många känner inte till 
att biverkningarna stannar kvar, kanske livet ut, säger sjuksköters-
ka Ann-Mari Thurelius (Anna-Lena Haverdahl, Svenska Dagbla-
det Samhälle, 2004-11-10).  

 
Emotionellt orienterad argumentation: 
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Ur alla artiklar om det grymma mordet i Västerhaninge är det en 
uppgift som skrämmer mer än allt annat, nämligen expertisens 
uppskattning om antalet svenskar som använder anabola steroider:  
 Det finns hundratusen tickande bomber i Sverige. Be till 
högre makter att du slipper stå i vägen nästa gång det smäller. […] 
 Och samtidigt som jag är livrädd för att vara den som rå-
kar trycka på fel knapp i hjärnan hos en tablettknaprande oxfilé, 
samtidigt tycker jag så innerligt synd om dessa stackars satar.  
 Att aktivt välja att demolera sin kropp för att hävda sig 
och uppnå någon form av självkänsla; det är ju så ohyggligt tra-
giskt. När meningen med livet blir att ständigt lägga nya centimet-
rar till ett redan groteskt bröst- eller bicepsmått – då måste ju livet 
i princip ha förlorat all mening. […] 
 Jag tycker hemskt synd om dem. Men mest är jag rädd 
(Anders Westgårdh, Aftonbladet Sista Sidan, 2006-05-30).  

 
Ironiskt/humoristiskt orienterad argumentation: 

 
Stranden i Grekland, 37 grader varmt, och förbi går en biff med en 
trave plankor under var arm. Tvåtum-fyrtum, eller vad det nu heter 
när de är riktigt stora och tunga. Ja, det är förstås inte bokstavligen 
sant, men det SER UT som om han kånkade kärnvirke. Hela han är 
liksom spänd och målmedveten. Musklerna spelar under lacksvet-
tig bronsbränna. Käkarna manligt slutna; inget fjollfladder med 
hakan här, inte. Stegen bestämda.  
 Det är en man på väg mot en uppgift. Något tungt och 
viktigt, som att köra en grävskopa, skjuta en buffel, bryta uran el-
ler bygga en carport.  
 Och det är ju lite udda, för det här är ändå en strand. Man 
kan sola, man kan bada, man kan ja, sola och bada. Möjligen kan 
man vara på väg att köpa en tvåliters flaska vatten och glass med 
chokladströssel. Inte riktigt Hemingwaymaterial. Och ändå. Han är 
inte ensam. Pumpade strandkillar ser alltid ut som om de vore på 
väg mot en uppgift. […] 
 Plankkillen marscherar vidare med energiska sandsprät-
tarsteg mot sitt uppdrag. Passerar typerna Tjock Tysk med Mus-
tasch, Parasollmorsa med Butter Tonårsbrud och Korpidrottande 
Tjänstemannapappa. Hade de varit påklädda hade de kanske nickat 
och sagt hej. Men på stranden är det uppenbart att de är skilda livs-
former, utan diplomatiska förbindelser.  
 Det är sådant här som gör att man förstår poängen med 
FN (Johan Hakelius, Aftonbladet Sista Sidan, 2006-07-05).  

 
2. Underhållningsidrott som metafor för arbetsliv och samhälle:  
 
a) Som metafor för näringslivet: 
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Bild 9: Annons från Ecco. 

Källa: www.e24.se/mankvinna/fart/bil/artikel_343505.e24, 2008-03-26. 
 
b) Som metafor för det politiska livet:  

 
– Sportbegreppet är så centralt idag. När statsministern gör reger-
ingsombildning så ”toppar han laget”. Sporten har mytologiska 
kvaliteter. Vanliga människor träder ut på arenan och blir som gu-
dar för en stund, säger Niklas Rådström139 (Jenny Leonardz, 
www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_180390.svd, 2004-12-08). 

 
c) Som metafor för ett bättre (dåtida) samhälle:  

 
Jonas Thern. Mats Sundin. Stefan Lövgren.  
Landslagen i de stora bollsporterna har haft sina naturliga ledare 
under många år. Lika viktiga utanför plan som på: lojala, intelli-
genta, och vältaliga fältherrar som är lika mycket informella som 
formella ledare. […] 
 Jag tror att Linnéll väldigt snart är i lika skriande behov 
av ledargestalter som Lagerbäck.140 För såna som Lövgren, Sundin 
och Thern görs inte längre. Det där har med den svenska samhälls-
utvecklingen att göra och det har vi tyvärr inte plats att gå in på här 
(Johan Flinck, Sportbladet, 2006-08-01). 
 

––––––––– 
139 Författare till föreställningen Sport & Fritid som sattes upp på Kungliga Operan i Stockholm 
2004.  
140 Ingemar Linnéll var förbundskapten för svenska herrlandslaget i handboll. Lars Lagerbäck var 
förbundskapten för svenska herrlandslaget i fotboll vid tidpunkten för artikeln.  

http://www.e24.se/mankvinna/fart/bil/artikel_343505.e24
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_180390.svd
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3. Underhållningsidrott/are som samhällelig föredömesdiskurs: 
 
a) Problem med en föredömesdiskurs utifrån underhållningsidrotter med varie-
rade normer om innebörden av ”rätt egenskaper”, ”bra karaktär” och ”gott 
uppförande”:  

 
Rent känslomässigt är det här EM-guldet det största jag vunnit. Att 
få vinna på hemmaplan efter en säsong som varit en enda lång 
uppförsbacke, säger hon. […] Carro avslöjade sin egen överläg-
senhet, då hon förklarade varför hon la sig så långt ner i kön på av-
slutande 800 meter och bara bevakade sin ointagliga ledning.  
 – Ja, jag ville hålla mig undan och inte störa tjejerna som 
slogs om de andra medaljerna, säger Carro. Det var enbart av väl-
vilja och i mångkampsvärlden är det ingen som ser det som något 
annat än just omtanke. Men hade en hockeyspelare sagt det till en 
motståndare, hade han fått räkna med att få på käften i nästa byte. 
Där hade det uppfattats som den yttersta formen av förnedring 
(Mats Wennerholm, Sportbladet, 2006-08-09).  

 
b) Problem med en föredömesdiskurs utifrån underhållningsidrotter med varie-
rade uppfattningar om ”vad idrott egentligen handlar om”:  

 
Men ibland tycker jag att fotbollen är så himla fin. Och ibland så 
fruktansvärt… provinsiell. Ta domen mot Frölundaspelaren [i fot-
boll] Erkan Saglik till exempel. Än en gång fegar fotbollen ut. 60 
dagsböter för att sparka en Örebroare i ansiktet. Inte mycket att 
snacka om, kanske, men det är just det det är. […] 
 Den här veckan kom också domen mot hockeyspelaren 
Sami Torkki som skallat en motståndare – också den under match. 
[…] En match [avstängning] för en skallning. Inte mycket att tjafsa 
om alltså. Ett rimligt straff, om nån skulle fråga mig. Det händer 
mycket fult under en hockeymatch, folk slår sig, folk får hjärn-
skakningar, folk får ont. Spelare tacklar varandra, en del tacklingar 
sätts in just där man vet att motståndaren har ont. Sånt händer. Det 
är en del av krigföringen. […] 
 Tingsrätten i Luleå eller Linköping har inga synpunkter 
på det här. Skulle de ha det skulle förmodligen Torkki ha spärrats 
in. Och alla hockeyspelare som slåss och tacklas och medvetet gör 
varandra illa skulle spärras in som psykopater. Men det fattar 
hockeyn att så kan man inte göra. Men det är hockey.  
 Fotbollen har en annan syn på saken. I alla fall böjer den 
sig för samhällets syn på idrott. Där blev frågan om Sagliks ganska 
försynta spark i ansiktet en rättssak. […] Lars-Åke Lagrell var vis-
serligen lite småsur men han väljer att inte tvinga fram ett överkla-
gande. Jag förstår honom inte. Han borde värna elitidrottens rätt att 
själva klara ut var gränserna går. Annars skulle nämligen inte id-
rotten överleva. […] 
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 Men Lagrell borde värna om idrottens rätt att stifta sina 
egna regler. Annars är riskerna uppenbara; varför ska domstolar 
tillåta hårt spel, tacklingar, varför ska boxning vara tillåtet, varför 
ska rally få förekomma. Som exempel. Idrott handlar ju just om 
det; rätten att testa gränser – utanför samhällets strama och ofta 
fega gränser. […] 
 Tänk er Stefan Schwarz i en domstol. Hemska tanke. El-
ler Per Ledin. Huvva. I slutspelstider skulle halva lagen bli inspär-
rade för olaga hot. […] 
 För övrigt anser jag att det är straff nog för Erkan Saglik 
att han spelar i Sundsvall i superettan i år (Lasse Anrell, Sportbla-
det, 2006-03-19).  

 
c) Problem med en föredömesdiskurs utifrån varierade underhållningsidrottsliga 
strategier inför samhällets uppfattningar om ”vad idrott egentligen handlar 
om”:  

 
Tjockis. Tattare. Idiot. Ishockeyns SM-final, som definitivt 
vanns av rätt lag Färjestad, gick ordmässigt i spinn.  
 Nivån var intolerabelt låg och med intuitiv politisk kor-
rekthet har redan fotbollen först i Göteborg och därpå i Stockholm 
infört nolltolerans i sina ungdomsserier. En svordom, om så riktad 
till det egna jaget efter en grov miss, kommer att medföra rött kort, 
utvisning (Sune Sylvén Svenska Dagbladet, 2006-04-23).  

 
d) Kritik av användning av underhållningsidrott överhuvudtaget som hävstång 
för normbildning, karaktärsdaning och beteendeformering: 

 
Många idrottsledare blir irriterade när idrotten används som häv-
stång som nu av JämO.141 Det är också sällan rimliga krav som 
ställs. Idrotten kan inte vara en ständig städgumma åt dåliga sam-
veten i politik, kultur och näringsliv.  
 Det kan också finnas plats för en annan tanke: De stän-
digt återkommande kraven bekräftar idrottens särställning. Här 
finns en självständig tribun, utanför de vanliga maktpositionerna i 
samhället. Politik och näringsliv är ofta bundna av avtal och kon-
trakt, idrotten kan vara den enklaste och minst kostsamma meto-
den att kanalisera kritik. Idrotten påverkar många människor i alla 
samhällsklasser (Sune Sylvén, Svenska Dagbladet, 2006-04-09).   

 

––––––––– 
141 Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström framförde i en debatt i SVT:s Agenda 2006-04-02 
krav på total svensk bojkott av herrfotbolls-VM 2006 med anledning av den tyska regimens agerande 
i frågor kring prostitution och trafficking relaterat till världsmästerskapet.  
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e) Kritik av underhållningsidrottens kapacitet till normbildning, karaktärsdaning 
och beteendeformering genom framhållande av skillnader mellan ”vad idrotten 
gör” och ”vad idrotten säger sig vilja göra”: 

 
Hur kommer fotbolls-VM i Tyskland att uppfattas i historiens 
backspegel? Det går en röd tråd från en landskamp i Berlin 1942 
via VM i Argentina 1978 och traffickingen 2006. Den visar att 
fotbollen ofta prioriterat politisk propaganda och ekonomi före 
mänskliga rättigheter (Ulf Stenberg, Göteborgs-Posten, 2006-06-
08).  
 
Glädjen var hysterisk i italiensk fotboll. Tränare log milt, spe-
lare grät och en borgmästare blev så högtravande som bara 
politiker i valtider kan bli. 
 En spelare, Romas Daniele De Rossi hade helt enkelt 
och oväntat farit med sanning under en viktig ligamatch! Han hade 
utan att domaren såg det slagit in en boll med handen i Messinas 
mål. Fullträffen hade godkänts, men Rossi medgav fusket direkt. 
Gesten var mycket vacker och sportslig, men likväl kändes den 
överrumplande glädjen över händelsen en smula fadd.  
 Är just inte detta meningen med toppidrott? Gentlemän, 
som i hårda strider alltid strävar efter att hålla sig till reglerna? 
Varje idrott håller sig med bestämmelser om fair play och om re-
spekt för motståndarna. Rossis ärlighet borde vara en vacker var-
dagsvara, men är i själva verket nästan unik. Uppståndelsen kring 
hans erkännande är på ett beklämmande sätt bevis nog (Sune Syl-
vén, Svenska Dagbladet, 2006-03-26).  

 
4. Underhållningsidrott som integrativ/närhetsalstrande kraft människor, kultu-
rer, samhällsklasser och nationer emellan:  
 
a) Integration i konkret praktik I: 

 
Nej, ungdomarna på fotbollsskolan visste inte hur man gör en fot-
boll, eller att det kan vara barn som sitter hemma och syr ihop bol-
larna. Många såg frågande ut när Tomas Fransson, präst i Notte-
bäcks kyrka, berättade att det är barn som varken går på fotbolls-
skola eller skola och barn som aldrig får råd att köpa en fotboll, 
oavsett hur många fotbollar de syr. […] 

Svenska kyrkan har ett treårigt samarbete med Svenska 
Fotbollsförbundet. Det handlar bland annat om att möta ungdomar 
och barn på en ny arena. I år är församlingar med på fotbollsskolor 
i landet för att berätta om rättvisa och fairtrade. […] 

I år deltar 75 ungdomar mellan åtta och tolv år i fotbolls-
skolan i Åseda (Lillian Petrovski, 
www.smp.se/nyheter/uppvidinge/svenska-kyrkan-spelar-med-
fairtrade(699012).gm, 2008-06-18). 

http://www.smp.se/nyheter/uppvidinge/svenska-kyrkan-spelar-med-
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b) Integration i konkret praktik II: 
 
Drömmen om ett proffsliv i Sverige. Spelarna i Kinshasa City 
Football Club i Kongo vill bli proffs i Sverige. Men med samar-
betsprojektet med Djurgårdens IF lever bara idéer och drömmar 
kvar. DN:s Leif Norrman och Erich Stering har träffat spelare som 
måste hyra fotbollsskor inför matcherna. Klubben äger bara tre 
bollar, och när det regnar förvandlas fotbollsplanen till sumpmark. 
[…] DN bjuder på sju sidor om Djurgårdens jakt på guld i fotbol-
lens herr- och damallsvenska (Leif Norrman/Erich Stering, Dagens 
Nyheter Söndagsreportaget, 2003-10-19). 

 
c) Underhållningsidrott som gemensamt språk: 

 
FOTBOLLEN SOM språk och gränsöverskridande förmåga är 
temat i den ambulerande fotoutställningen Weltsprache Fussball – 
Världsspråket fotboll som gästar Sverige i höst. Den invigdes i går 
på Bildmuseet i Umeå och visar 50 bilder av kända fotografer som 
Henri Cartier-Bresson, Martine Franck och Susan Meiselas 
från bildbyrån Magnum Photos (Anna Hedlund, Smålandsposten 
Kultur, 2005-08-22).  

 
d) Om tömning av underhållningsidrottens närhetsalstrande kapacitet: 

 
Tack och lov tycks media inte längre kunna manipulera ”svenska 
folket” fullt så effektivt som tidigare. När Sverige-Ryssland inte 
lockar en miljon tv-tittare och Sverige-Kanada i ”VM-semifinal” 
på bästa lördagstid magplaskar på 1,1 miljon är det siffror som ger 
löften om en positiv utveckling av allmäntillståndet i nationen.  
 Om det skulle sändas helgmålsringning i SVT klockan 19 
en lördag skulle sändningen förmodligen toppa 1,1 miljon (Ulf 
Stenberg, Göteborgs-Posten, 2006-05-26). 

 
e) Om begränsningar med underhållningsidrottens närhetsalstrande kapacitet 
mellan generationer:  

 
Sportvärldens skräckvälde. Ledare och förbund fortsätter att 
blunda för nollning och inkilningsriter. […] 1994 skrev jag en 
artikelserie i Express som till sist fick Riksidrottsförbundet att hota 
med två års avstängning för kränkande nollningscermonier. Myck-
et tack vare att den förre elitfotbollsspelaren Tomas Fransson vå-
gade trotsa den tysta massan och på ett modigt sätt berätta san-
ningen om IFK Norrköpings inkilningar. […] 
 Trots att maktens och idrottens män i årtionden blundat 
och i det dolda stöttat terrorn i de egna leden så verkar trots allt de 
mest våldsamma inkilningarna tack och lov vara historia (Per Nun-
stedt, Café, Mars 2006/Nr 3: 40).  
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f) Om begränsningar med underhållningsidrottens närhetsalstrande kapacitet 
mellan könen:  

 
Sporten sitter fast i sexism. […] För att säga det med Jämställd-
hetsombudsmannen Claes Borgströms ord:  
 – Man kan inte undgå att slås av att det finns ett starkt 
sexistiskt inslag i idrotten. Och det framhävs på galor av den här 
typen [Fotbollsgalan på TV 4] (Lina Kalmteg, 
www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14094078.asp, 2006-11-19). 

 
5. Underhållningsidrott/are som redskap för människors identitetsförstärkning 
och självförverkligande:  
 
a) Arrogans och skandaler som ”fungerande redskap”: 

 
Dokusåpa ger plats i Chelsea. Glöm tv-program som Idol. Nu får 
fotbollen en alldeles egen dokusåpa: Football Icon. Vinnaren 
[bland tolv 16–17-åringar] får ett kontrakt med Premier League-
vinnarna Chelsea. […] 
 Vinnaren ska vara unik i sitt teknikkunnande och han 
måste, enligt Chelseas manager José Mourinho, vara arrogant.  
 – Jag behöver en arrogant spelare. Om han inte tror på sig 
själv, om han inte säger ”jag kan lyckas”, om han inte kan säga 
”jag är speciell” så kommer han inte lyckas säger han enligt The 
Guardian (Johanna Garå, Svenska Dagbladet, 2005-05-26).  
 
Trots Zlatans alla skandaler: ’Hans värde steg efter VM’. […] 
 – Han når över gränserna och vi ser honom som en global 
stjärna, säger Fredrik Stenberg, Nikes marknadschef i Sverige. Det 
som skett har ingen betydelse för oss (Anna Andersson, Sportbla-
det, 2006-10-20).  

 
b) Skriva idrottshistoria/ störst genom tiderna som ”icke-fungerande redskap”: 

 
Annika Sörenstam är på väg att skriva idrottshistoria. Men 
mitt under rekordförsöket utsätts hon för svidande kritik. – 
Hon saknar karisma, magnetism och sexuell utstrålning, häv-
dar Skip Bayless på ESPN.com. Han är långt ifrån ensam om de 
hårda orden. I Los Angeles Times […] skriver krönikören Thomas 
Bonk att […] svenskan misslyckats med att fånga sportvärlden.  
 – Det är ingen wow-faktor142, uppger han (Magnus 
Sundholm, Sportbladet, 2005-06-26).  

––––––––– 
142 ”Vi på Studentlitteratur gratulerar vår författare Lena Mossberg som för boken Att skapa upple-
velser [– från OK till WOW!] har tilldelats utmärkelsen Årets marknadsföringsbok [2004]” 
(www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=5491, 2007-02-19). 

http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14094078.asp
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=5491
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Schweizaren Roger Federer må vara den största tennisspela-
ren genom tiderna och en genomsympatisk kille – men någon 
”Federer-effekt” lyckas han inte skapa på hemmaplan. […] 
 Federer ser varken ut som en tennishjälte eller uppträder 
som en sådan, anser [Michael] Hasler [Chefredaktör på tennisma-
gasinet Smash].  
 – Roger är kanske tidernas bästa tennisspelare. Men han 
spelar väldigt lugnt och smart och saknar karisma som konkurren-
terna Rafael Nadal och Andre Agassi. De är mycket mer aggressi-
va och har mer utpräglade personligheter, tycker Hasler.  
 – Federer är inte trendig nog.  
 Hans råd är att Federer ska piffa upp sin image, uppträda 
”mindre som en iskall svensk” och bli mer som en ”gladiator och 
krigare som Nadal”. Då kan det finnas hopp om nya generationer 
med schweiziska tennisstjärnor (Gunilla von Hall, Svenska Dag-
bladet, 2005-07-10).    

 
6. Underhållningsidrott som historiografisk resurs: 

 
a) Som språng in i framtiden när det förflutna ter sig grått: 

 
Borås lever upp tack vare guldet. […] Det var ett guldrusigt 
Borås som så sakteliga vaknade upp till vardagen efter den stora 
festen.143 Enligt kommunstyrelsens ordförande Björn Bergquist har 
fotbollen satt ”en vacker stad” på kartan och bidragit till framtids-
tro.  
 – Tekokrisen ledde till en kollektiv depression. Men de 
senaste två, tre åren har staden genomgått en total attitydföränd-
ring. Bergquist vet när förvandlingen började:  
 – För två och ett halvt år sedan. När vi tog beslutet att 
bygga arenan. Det är en satsning som redan givit varenda krona 
tillbaka i form av marknadsföring och varumärkesbyggnad. […] 
 – Nu säger vi inte längre att vi är från ett ställe öster om 
Göteborg, säger Björn Bergquist (Linus Schröder, Svenska Dag-
bladet, 2006-11-07).  

 
b) Som nostalgisk minnesbank när det samtida ter sig gråare än det förflutna: 

 
Nu får det gå hur det vill i fortsättningen, hockeysäsongen är 
räddad för min del. Brynäs har redan tagit SM-guld – i kärlek 
till sin historia, i kärlek till sin publik, i kärlek till sporten som 
sådan. […] 
 Det var alltså premiärkväll i nya Läkerol Arena och innan 
nedsläpp bjöds de nästan 8 000 i publiken på en tårdrypare: 

––––––––– 
143 IF Elfsborg blev svenska mästare i fotboll 2006. 
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 Gubbarna från Brynäs första mästarlag presenterades på 
isen iförda likadana tröjor som de spelade i 1964. […] 
 Inte en skymt av reklam […] vilket måste vara en ytterst 
välvillig gest av dagens sponsorer – eller ordnat via annan kom-
pensation i tysthet (välj alternativ). […] 
 Det är PRECIS så här svensk elithockey måste göra för 
att möta vikande publiksiffror och vardagsmättnad under en evig-
hetslång säsong: 
 Påhittighet! Flirtande med publiken! Nostalgi! Kärlek till 
klubbens egen historia! (Peter Wennman, Sportbladet, 2006-09-
22).   

 
c) Som ett ögonblicks samtida lättnad i relation till sorgligt minne: 

 
Jag satt snett ovanför landshövding Bo Holmström på den magiska 
bandyfinalen i våras. Sorgen efter mordet på hans hustru och lan-
dets utrikesminister hade förstås lämnat djupa avtryck i ansiktet.  
 Men när Edsbyns Patrik ”Palle” Rönnkvist med en klock-
ren träff smackade dit reduceringen till 3-5 på Anders Svenssons 
långa utkast och gav matchen liv igen glittrade plötsligt Holmbergs 
ögon av glädje.  
 Det fanns en barnslig yttring av förhoppning över honom 
när han knuffade till kollega Ulf Adelsohn i sidan och gestikulera-
de ned mot isen.  
 För en stund var sorgen lättare att bära för mannen som 
en gång i tiden själv svingat den krökta klubban i föreningen 
Sandvikarna utanför Härnösand (Jan Majlard, Svenska Dagbladet, 
2004-12-31). 

 
7. Underhållningsidrott som religiös/religionsliknande livsåskådning: 

 
Efter tisdagens derby mellan AIK och Djurgården kom några mejl, 
som gjorde mig illa berörd, bekymrad och lite sorgsen.  
 Några i det förlorande lagets supporterskara förklarade att 
de var så deprimerade över Djurgårdens ständiga segrar att tanken 
på självmord inte kändes främmande. Tills vidare levde dock hop-
pet vidare om bättre tider.  
 Visst kan man skämta bort sådana mejl som orimliga 
överdrifter. Normalt kan väl ingen människa ta fotboll på så blo-
digt allvar? 
 Tyvärr är denna förmodan naiv. Allt fler människor 
hänger upp sitt liv på fotboll. Arbete, skola, hemliv, partnerskap, 
och annan social samvaro är bara mellanstationer i det över allt 
överskuggande supporterskapet (Sune Sylvén, Svenska Dagbladet, 
2004-04-18). 

 



186 
 

8. Underhållningsidrott som mänsklig lek i avsaknad av utanförliggande mening 
eller nytta, d v s idrott som självändamål, ”having its aim in itself” (Johan Hui-
zinga om ”homo ludens”):  
 
a) Idrott som lek i uppvärderande mening:  

 
I Idrottens främsta styrdokument, idéprogrammet Idrotten vill, står 
allra först. "Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna pres-
tera mera, ha roligt och må bra" (Karin Mattsson, 
www2.rf.se/t2.asp?p=13288&x=1&a=177432, 2005-08-15). 

 
b) Idrott som lek i nedvärderande mening:  

 
Jag tror Janne Josefsson tar priset.  
 Namnet Carolina Klüft kom upp under en sådan där mor-
gondebatt. Det visades bilder av en hoppande, springande och kas-
tande Klüft och Josefsson såg allt mer förvirrad ut, allt mer bort-
kommen.  
 Till slut kunde han inte hålla sig längre:  
 – Jag måste fråga… jag brukar inte titta så mycket… vil-
ken idrott är det hon sysslar med, denna Carolina Klüft? Är det 
höjdhopp? 
 Yes, box.  
 Som om Peter Jihde skulle sitta i Sportspegeln och undra:  
 – Vilket parti är han ledare för, den där Göran Persson? 
Är det folkpartiet? 
 Jag fattar det inte.[…] 
Det man inte kan bör man lära sig. Men det är väl enklare att sitta 
som nyhetsuppläsare och med hurtig min lämna över till desken 
intill och säga: 
 – Å så över till sporten… har det hänt något skojigt där 
då? Hö hö, liksom. Som att kalla in narren i rummet. Eller som att 
öppna dörren till en lekstuga där sju dvärgar stöter kula.  
 Sport bör tas på mer allvar än så (Peter Wennman, 
Sportmagasinet, september 2005). 

 
9. Underhållningsidrott som det sociala/det ekonomiska i dynamiskt samspel:  
 
a) Antingen-: 

 
En biljett till Djurgårdens kvartsfinal i Globen kostade 160 kronor. 
I finalspelet mot Färjestad hade priset höjts till 260 kronor.  

Så uppträder ett kommersiellt företag inom nöjesindustrin 
svensk elithockey. Men Djurgården fick inte börsnotera sig, Riks-
idrottsstyrelsen sade nej i höstas och förre idrottsministern Leif 
Blomberg röt till om aktiebolag inom idrotten: inte en krona i 
statsbidrag till idrottsbolag. […] 
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Denna flagranta osjälvständighet borde i turerna kring 
Djurgården Hockey AB leda till självrannsakan och fördjupad de-
batt. Gammal folkrörelsenostalgi och strutsmentalitet har präglat 
inte bara socialdemokratiska politikers förhållande till elitidrotten. 
[…] 

Elitlagen i exempelvis ishockey omsätter 50 miljoner 
kronor om året, de är företag inom den växande sektorn kallad 
"upplevelseindustri", men drivs trots detta som ideella föreningar.  

Det innebär att insynen i hur affärerna sköts är synnerli-
gen begränsad. Inget aktieägarintresse har heller kunnat kontrolle-
ra verksamheten. Här finns också en delförklaring till varför 
många idrottsklubbar på elitnivå både har vanskött sin ekonomi 
utan också ägnat sig åt avancerad skatteplanering och pengar under 
bordet. Idrottens smutsiga affärer har de senaste åren varit en sorg-
lig följetong att följa (Osignerad ledare, Expressen, 1998-04-20). 

 
b) -eller: 

 
Kontinuitet var länge honnörsordet under tiden när svenska klub-
bar kunde bygga upp mångåriga stommar i lag som då och då till 
och med kunde skaka Europas allra bästa. Idag handlar det om 
kortsiktiga byggen för att blidka sponsorer, hålla det fortfarande 
märkligt stora allsvenska publikintresset vid liv och kanske plocka 
hem ett SM-guld. Jag tror att klubbledarnas prioritering är just i 
den ordningen nuförtiden.  
 Chansen guldet innebär med ett Champions Leaguekval 
tror de flesta uppenbarligen ändå allt mindre på. Efter MFF:s 
Thunflopp och årets bedrövliga svenska Uefacupmatchande verkar 
många försöka utöka vår ankdamm till en hyggligt stor insjö vi kan 
leka med bollen för oss själva i (Stefan Alfelt, Sportbladet, 2006-
08-01).  

 
c) Både-och: 

 
Ruzomberok firar hundraårsjubileum i år. De är från en traditions-
rik liten stad i norra Slovakien, den gamle tränarlegendaren Josef 
Venglos födelsestad. Ruzomberok är också den sorts motståndare 
vi gärna ser som små, obskyra minihinder på väg mot den plats 
strax under de stora som våra svenska lag hör hemma på.  
 Det är ju inte sant.  
 Sverige är 26:a på Uefas ranking, Slovakien 27:a. Svensk 
klubbfotboll är inte bättre än så här. Inte i dag och inte längre.  
   Ju förr vi slutar att se alla förluster mot Zimbru Chisi-
nau, Thun, Cork, Derry, Llanelli eller Ruzomberok som fiaskon 
och sensationella enskildheter, ju bättre är det. […] 
 Djurgården var sämre tekniskt, taktiskt, tempomässigt, 
till och med fysiskt. […] 
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 Här står vi.  
 I Ruzomberok, med brallorna nere. […] 
 Ekonomin är grunden till allt, men inget av det där [are-
nafrågan, skattefrågan, sponsorfrågan, säsongsomläggning] ger ett 
garanterat fotbollsmirakel. Grunden för svensk fotbolls framtid 
måste alltid vara att fostra talanger, att utbilda dem och behålla 
dem så länge som möjligt. Den andra delen har med pengar att 
göra, den första lika mycket med kunskap och mod (Simon Bank, 
Sportbladet, 2006-08-03). 

5.3 Underhållningsidrottens samspelande 
kontradiktioner 
De föreställningar som de empiriska temana och dess variationer ger uttryck för 
kan sammanfattas som att den mångdimensionella underhållningsidrotten påver-
kar många olika aspekter av människors vardag på påtagliga vis. Underhållnings-
idrott har kapacitet att såväl accentuera (kommersiell blir hyperkommersiell, so-
cial blir hypersocial, asocial blir hyperasocial) som normalisera (alldaglig, män-
niskonära, omedelbar och regelbunden närvaro i människors liv) olika aspekter 
av denna vardag. I sådan spännvidd dväljs en underhållningsidrottslig konstant; 
att det alltid finns mycket att vara fundamentalt oenig om, vilket kommer till ut-
tryck på de mest motsägelsefulla vis:  

 
The world of sports is run by gambling, big bucks and violence. 
Game on (Reklamaffisch för filmen Two for the money utanför vi-
deobutiken GVG, Växjö, 2006-08-07). 
 
Networks don’t talk about it. Governments can’t tax it. It’s a $200 
billion a year business in an uncertain world.144  
 
”Idrotten värd fredspris”. Internationella olympiska kommitténs 
förste vice ordförande Gunilla Lindberg försvarar IOK:s val 
av diktaturen Kina som värd för OS 2008. Hon tycker att id-
rotten är värd Nobels fredspris (Jonas Arnesen, 
www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_379548.svd, 2006-12-17).  

 
Hollywood och IOK har likartat väloljad marknadskommunikation men olikarta-
de försäljningsargument av totalupplevelsen underhållningsidrott. Mellan Hol-
lywoods vädjan till vanligt förekommande drag i mänskligt beteende och IOK:s 
drapering av desamma dväljs just nämnda konstant; illegalt spel, stora pengar, 
mycket våld vs Nobels fredspris. Stora skillnader och höga insatser, eller för att 
travestera Pacinos replik, ”a year [around] business in an uncertain world”.  
––––––––– 
144 Återkommande one-liner (replik av Al Pacino) på hemsidan för filmen Two for the money 
(www.twoforthemoney.net/main.html, 2007-02-16). 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_379548.svd
http://www.twoforthemoney.net/main.html
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Jag menar att sådan notorisk motsägelsefullhet och motstridighet – underhåll-
ningsidrottens samspelande kontradiktioner – är konstitutivt nödvändigt för bi-
behållen fascination inför underhållningsidrottens olika dimensioner och att in-
tressen som frammanar en eller ett fåtal entydiga gestaltningar om underhåll-
ningsidrott (kapitel 3) mer än något annat hotar sådan spännvid. Detta sista empi-
riska kapitel har sökt visa på underhållningsidrottens möjlighetsrum; hur under-
hållningsidrottens spännvidd och mångdimensionalitet är ett påtagligt inslag i va-
rierade faser av människors, organisationers, samhällens och nationers biografier 
och historiografier. Som illustration av mitt argument om samspelande kontra-
diktioner som grundläggande generativ kraft inom underhållningsidrottens möj-
lighetsrum framhålls avslutningsvis Formula 1 som en motstridig praktik vilket 
är just det som gör den vital:  

 
[Formula 1] är på en och samma gång ”folklig” och ekonomiskt 
exkluderande. Jag tror exempelvis det är få personer som ser F1 på 
teve som någon gång har sett ett lopp i verkligheten. Detta kanske 
hänger ihop med den air av oåtkomlighet som finns kring sporten. 
Förarna skildras med få undantag som vore de hämtade ur äldre ti-
ders skildringar av James Bond-liknande playboys. Det är glassigt, 
kapitalistiskt och inte minst fullständigt mansdominerat och mans-
chauvinistiskt. Det är åtminstone så sporten framställs i medierna.  

[…] Däremot är det inte självklart att det är den bilden 
som gör att så många attraheras av F1. Sporten som sådan är utan 
tvekan spektakulär, även utan kapitalismen och manschauvinis-
men. Till det spektakulära hör att bilarna knappt kan kallas bilar i 
vanlig mening. Motorerna är mer att likna vid flygplanens jetmoto-
rer. Bilarna har ”vingar” för att stabilisera bilen och g-kraften lär 
vara enormt påfrestande. På så vis överskrider F1 inte bara veder-
tagna uppfattningar om ”motorsport” utan också traditionella före-
ställningar om den ”idrottande människan”. Ytterst skulle F1 kun-
na symbolisera ett teknologiskt framåtskridande där ”traditionell” 
eller ”olympisk” idrott symboliserar ”gårdagens” idrott. Samgåen-
det, eller hybridiseringen av ”människan” och ”maskinen” blir i 
sig ett gränsöverskridande. Detta gör också sporten filosofiskt in-
tressant (Jönsson, 2005: 2). 

 
Samtidigt folklig och exkluderande, avskyvärd och attraktiv, mänsklig och ma-
skinell, reaktionär och progressiv, hyperindividualistisk och… 

 
... en lagsport. Till exempel utdelas det vid varje tävling pris inte 
bara till den segrande föraren, utan också till det segrande ”bilbyg-
garlaget”. De regler om vad som skall vara tillåtet handlar så till 
vida främst om hur en bil ska vara byggd för att få tävla i F1-
klassen. […] [Det är] en sport som till sin karaktär alltid balanserar 
på gränsen till det moraliskt ”tillåtna” (Jönsson, 2005: 2-3). 

 



190 
 

6. Kommunikativt entrepre-
nörskap 

 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån det begrepp (kommuni-
kativt entreprenörskap) som etablerats (avsnitt 1.3.2) som riktningsgivare 
(Hjorth, 2001: 13) för det vis som resultaten nedan presenteras på liksom för det 
processuella skrivande som fört mig hit. Inför inspelet i kapitel 7 i den öppning 
som bjudits med anledning av Madeleine Cæsars invitation till andra kapitlet av 
den svenska upplevelseindustrins tillblivelse (avsnitt 1.3) analyseras nedan det 
kommunikativa entreprenörskapets sammanflätade om- och som-plan (avsnitt 
1.3.1). Jag har i kapitel 2, 4 och 5 disponerat sammanflätningen som så att om-
planet (text som beskriver kommunikativt entreprenörskap så det framträder ur 
empirisk data) dominerar kapitlen fram tills slutavsnitten (2.3, 3.2, 4.3, 5.3) i vil-
ka jag försöker mig på aktivitet på som-planet (antar rollen som kommunikativ 
entreprenör och söker lämna skisser, begreppsförslag, förslag på sammanfattande 
intryck, etc, som bränsle dels inför resten av den här texten och dels för vem som 
att när som använda i formerande aktiviteter). Kapitel 3 opererade helt på som-
planet då jag där aktivt praktiserade det jag uppfattar som det genealogiska berät-
tandets huvudsakliga uppgift; att medge och därmed taktiskt bruka diskursers 
produktivitet också vid produktion av forskningstext varigenom relativism (al-
ternativt perspektiv) och pragmatism (alternerande perspektiv) är möjliga effek-
ter men inte uppgiftens mål (vilket är problematisering av det som motverkar 
möjligheter till alternativa och alternerande perspektiv). Den taktik jag valde var 
att i kapitel 3 ”tysta det som tystar” (modernistisk idrottshistoriografi), tillfälligt 
avföra det tillfälligt tystade från spelplanen, för att resonera kring underhåll-
ningsidrott, upplevelseindustri och kommunikativt entreprenörskap på andra vis. 
I detta kapitel används samma disposition som i kapitel 2, 4 och 5. Om-planet är 
primärt i fokus genom att tre aktörers kommunikativa entreprenörskap analyseras 
i avsnitten 6.1 (KK-stiftelsens kommunikativa entreprenörskap), 6.2 (Svensk 
elitserieishockeys kommunikativa entreprenörskap) och 6.3 (Idrottsjournalisti-
kens kommunikativa entreprenörskap) innan som-planet tar över i avsnitt 6.4 (i 
vilket jag reflekterar över underhållningsidrottens kommunikativa kapacitet).  

 
Kommunikativt entreprenörskap är ett begrepp med vars hjälp fokus riktas mot 
den entreprenöriella processens gestaltande fas (avsnitt 1.3.2). Gemensamt för 
KK-stiftelsens (kapitel 2) och svensk elitserieishockeys (kapitel 4) gestaltande 
processer är att de är en rörelse mot diskurstypen marknad som organiserande 
princip. Utmärkande för medias gestaltande processer i relation till respektive är 
att de skiljer sig åt. KK-stiftelsens gestaltning utlöste stark medial kritik (avsnitt 
2.2) medan det mediala samtalet runt svensk elitserieishockey (specifikt) och un-
derhållningsidrott (generellt) är likaledes intensivt men mer sammansatt (kapitel 
5).  
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Nedan läses dessa formeringsprocesser mindre som enskilda personers entre-
prenörskap i de faser som så ofta står i fokus inom entreprenörskapsforskning-
en145 utan mer som sammanflätade processer inom och mellan fält i vilka många 
enskilda personer och organisationer agerar (och i dessa fall alltså genererar en 
rörelse mot diskurstypen marknad). Marknadsformering – att formera något som 
en marknad – förstås här som ett aktivt och konkret arbete146 med att ”göra 
marknad” via begreppsliga formeringar av en specifik social praktik. Sådan spe-
cificerad riktningsgivare för det kommunikativa entreprenörskapet utgår från en 
text (The Entrepreneurship Dynamic: Origins of Entrepreneurship and the Evo-
lution of Industries av Bird Schoonhoven & Romanelli, 2001) som kan uppfattas 
som ett välkommet alternativ (Anderson, 2002: 733) då det förskjuter analysfo-
kus för en kärnfråga inom entreprenörskapsforskningen (”tredje idén”):   

 
[T]hree ideas recur in many of the papers published here. One is 
the notion that entrepreneurship should be studied as a local 
process, bounded by the resources and shared cognitions of 
bounded geographic regions. Another is that the shared mental 
models of entrepreneurs who share some local identity is an im-
portant level of analysis – struggles over meaning, identity, and 
reputation are as important as struggles over financial or physical 
assets. A third is that entrepreneurs are deeply affected by the col-
lective strategies that institutional actors pursue. The editors sug-
gest that the core problem of entrepreneurship is how interactions 
and collective actions create market spaces, not how individual en-
trepreneurs identify opportunities and organize to exploit them 
(Anderson, 2002: 734). 

 
Marknadsformerande kommunikativt entreprenörskap opererar i mellanrummet 
mellan marknadsformering som makroekonomisk abstrakt variabel och individ- 
och företagsnivåns febriga formeringar av marknadsandelar, marknadsstrategier 
o.d. Mellan makroekonomiska och kommunikativa ansatser ligger centrala bi-
drag som Aldrich (1999) och Bird Schoonhoven & Romanelli (2001). Att aktivt 
och konkret ”göra marknad” via begreppsliga formeringar av en specifik social 
praktik är ett kommunikativt entreprenörskap som diskuterats i blygsam omfatt-
ning (t ex Kitalong, 2000; Lawrence & Phillips, 2004; Mason, 2005; Neergaard 
& Ulhöi, 2006; Hederer, 2007; Ulvenblad, 2009). Ett skäl kan vara att kommu-
nikativt entreprenörskap i den gestaltande fasen helt enkelt inte uppfattas som en 
del av den entreprenöriella processen:  

––––––––– 
145 De organiserande och materialiserande faserna; ”… the overwhelming tendency in the entrepre-
neurship literature to focus principally on why individual entrepreneurs and organizations succeed or 
fail” (Anderson, 2002: 733). 
146 D v s inte som abstrakt variabel som i nationalekonomiska/makroekonomiska perspektiv, t ex Wil-
liam J. Baumols, Erik Dahméns, Gunnar Eliassons och Magnus Henreksons mångtaliga arbeten och 
texter. Andra närliggande områden som heller inte inbegrips är formeringar av institutionella stödsy-
stem för främjande av entreprenörskap (t ex Henrekson, 2007) samt studier om strukturella förskjut-
ningar av, inom och mellan marknader som effekter av globalisering och politisk avreglering o d. 
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To be successful, entrepreneurs must be able to cope with signifi-
cant ambiguity. Entrepreneurial businesses typically operate in un-
settled industries or unsettled segments of stable industries (Hill & 
Levenhagen, 1995: 1057). 

 
Genom det som inte sägs illustrerar citatet ett villkor för de som konkret forme-
rar något som en marknad; att de, relativt de som vedertaget uppfattas som ent-
reprenörer, har att hantera än mer vaghet och osäkerhet i det möjlighetsgenere-
rande arbetet (d v s europeisk ’opportunity school’ inom entreprenörskapsforsk-
ningen som menar att möjligheter aktivt skapas/konstrueras/genereras). Avsevärt 
vanligare är den uppfattning som Hill och Levenhagen ger uttryck för, att indu-
strier ”bara finns” där plötsligt en dag för alerta och uppmärksamma entreprenö-
rer att snabbare än andra scanna av och identifiera möjligheter på (d v s ameri-
kansk ’opportunity school’ inom entreprenörskapsforskningen som menar att 
möjligheter finns ”där ute”/i verkligheten och att det handlar om att identifiera 
dem tidigare och exploatera dem snabbare än andra). 

6.1 KK-stiftelsens kommunikativa entre-
prenörskap147

   
Givet det nyss annonserade (kollektiva snarare än individuella gestaltande pro-
cesser) ska enbart en enskild person kort uppmärksammas i relation till former-
ingen av spelplanen för den svenska upplevelseindustrin. Vid KK-stiftelsens sty-
relsemöte 1999-01-12 beslutas att Madeleine Cæsar, anställd på KK-stiftelsen 
sedan november 1995, utses till tf vd för KK-stiftelsen (Pressmeddelande 1999-
01-27, www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=704, 2008-01-25). Vid KK-
stiftelsens styrelsemöte 1999-09-28 utses hon till permanent vd (Pressmeddelan-
de 1999-09-28, www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=693, 2008-01-25). Tre 
månader senare sjösätter Cæsar och KK-stiftelsen upplevelseindustrisatsningen: 

 
KK-stiftelsens styrelse har vid styrelsemöte 1999-12-09 ställt sig 
positiv till en kraftfull och långsiktig (ca 5 år) satsning på upple-
velseindustriområdet huvudsakligen inom ramen för KK-
stiftelsens program Expertkompetens. En planeringsram om 50-60 
miljoner kronor har fastställts. Satsningen som i första hand rym-
mer nedan presenterade insatser ska påbörjas under år 2000. En 
arbetsgrupp kommer att utses som får i uppdrag att planera och ut-
veckla arbetet vidare så att en konkret programplan och förslag till 
medaktörer kan läggas fram till KK-stiftelsens styrelse för beslut 
under våren 2000 (Almquist et al., 1999: 25). 

––––––––– 
147 Vad som här analyseras är organisering och gestaltning av en process (formering av en upplevel-
seindustriell spelplan), inte processens objekt (upplevelseindustrin), inte resultatet av processen (upp-
levelseindustrin som legitim) samt heller inte huruvida objekt och resultat är något 
bra/rimligt/önskvärt, motsatsen, något tredje, fjärde… (hur upplevelseindustrin normativt uppfattas).  

http://www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=704
http://www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=693
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Som en av tio forskningsstiftelser som bildades i omgångar 1993-1994 som kon-
sekvens av en av få riktigt stora ideologiska strider i efterkrigstidens Sverige (om 
löntagarfonderna och deras sedermera upplösning i och med borgerlig valseger 
1991 varigenom de avsevärda fondmedlen bl a omvandlades till stiftelsekapital 
för de tio stiftelserna) har Madeleine Cæsar under ett decennium lett en KK-
stiftelse som s a s är ”född ur aska och uppväxt i eld” (om de turbulenta startåren, 
se kapitel 2). En nytillträdd vd med behov av att identifiera sina projekt samt sät-
ta sin prägel på en organisation som från första dagen av sin tillblivelse varit van 
vid turbulenta betingelser kan ses som generella faktorer som är vanliga i entre-
prenöriella processer. De mer specifika faktorerna som genererade den i dagslä-
get existerande upplevelseindustriella spelplanen, de i dagsläget existerande möj-
ligheterna därpå, organiseras nedan utifrån kommunikativ stil, kommunikativ pri-
oritet samt kommunikativ innovation med koncentrerat återbruk av kommunikati-
va mönster (beskrevs i avsnitt 2.1.1)148 som en inledande ”kappa”. 

KK-stiftelsens kommunikativa entreprenörskap så det framträder i fyra kom-
munikativa mönster – fast hand över vision via centraliserad begreppsmakt, ac-
ceptans av risk, initialt omvärldsmotstånd, intern uthållighet, gradvis uppslut-
ning, tilltagande materialisering, vissa innehållsliga tveksamheter längs vägen 
samt realiserad vision som resultat – uppvisar i stort den karaktäristisk för entre-
prenöriella processer som är väl belagt inom entreprenörskapsforskningen. Den-
na har dock starkt fokus på individer och företag som konkret handlar (i dubbel 
bemärkelse) på existerande marknader. KK-stiftelsen visar på sådant handlings-
mönster i ett annat sammanhang genom att i konkret handling forma något som 
en marknad men också på mindre uppmärksammade aspekter av detta hand-
lingsmönster i form av de öppningar man sökte frambringa för att intensifiera 
kommunikation och därmed kunskapsutbyte och kompetensöverföring mellan 
statiska gränsdragningar som traditionell/ny industri, produktion/konsumtion och 
kreativitet/effektivitet (se kommunikativ innovation nedan).  

Den kommunikativa stil som valdes i ansträngningarna att intensifiera kom-
munikation, kunskapsutbyte och kompetensöverföring mellan statiska gräns-
dragningar har inslag av magi likt AT&T i följande citat:  

 
Beginning in 1993, AT&T inundated print, television, and radio 
markets with what was probably the first major advertising cam-
paign for the new communication technologies […]. In the adver-
tising campaign, AT&T asked consumers questions such as, “Have 
you ever sent a fax from the beach?” Anticipating that the answer 
would be no, the ads supplied the correct answer: “You will….” 
Through this pervasive and compelling advertising campaign, con-
sumers got a preview of an imminent digital age in which new 
wireless communication technologies would free workers from the 
spatial and temporal constraints of work.  

––––––––– 
148 De fyra kommunikativa mönstren var: 1) Exkludering av diskurstypen vetenskap i formeringspro-
cessen, 2) Centraliserad begreppsmakt och decentraliserad meningsbestämning, 3) Kommunikativa 
öppningar samt 4) Samhällsomvälvande potential. 



194 
 

That AT&T advertising campaign was the first of a num-
ber of media representations in which the Internet and its asso-
ciated communication technologies were portrayed as magical. In 
advertisements as well as in journalistic accounts, magical trans-
formations—time and space compression, miniaturization, seam-
less communication across cultures, personal evolution, work and 
leisure consolidation—are portrayed as possible, even inevitable, 
for those who would purchase the new technologies (Kitalong, 
2000: 289). 

 
Det är en övertalande och övertygande stil som präglas av mjuk makt…  

 
[Soft power] […] works by convincing others that they should fol-
low you or getting them to agree to norms and institutions that 
produce behavior you want. Soft power depends largely on the 
persuasiveness of information (Nye Jr., 1999: 27, i Villanueva Ri-
vas, 2007: 50).  

 
… kombinerat med entreprenöriell egenmakt (”Entreprenörer är utrustade med 
en ovanligt stark tro att just den egna tolkningen av tillvaron kan vinna nya an-
hängare” (Johannisson, 2005: 51)): 

 
Convincing others – directing desires, organizing resources, deal-
ing with obstacles – and sharing images of ‘what could become’ is 
done in small narratives to which people can relate (Hjorth & 
Steyaert, 2004: 4). 

 
Denna övertalande och övertygande stil kommer till tydligast uttryck i det väl 
tilltagna utrymmet för upplevelseindustrins mediegenomslag i sitt bokslut över 
satsningen (KK-stiftelsen, 2008), i det medvetna agerandet i relation till medias 
roll (avsnitt 2.1.2) samt i det systematiska samarbetet med kommunikationsbyrå-
er, grafiska designers och medievana personer i allmänhet i de 21 stilmedvetna 
publikationerna (avsnitt 2.1.1). Sammantaget visar denna stil på en tydlig kom-
munikativ prioritet; för produktion av publikationer valde man bort samarbete 
med forskning och forskare för att istället samverka med den kreativa klass man 
satt sig för att formera. Genom att avstå från den säkrare väg som samverkan 
med forskning och forskare normalt utgör i strukturkapitaluppbyggande fas (vil-
ket var den väg de flesta institutioner som senare anslöt under formeringsproces-
sen använde) accepterade KK-stiftelsen som ”first mover” en väsentligt högre 
grad av risk men visade sig också uthålliga nog att hantera det institutionella och 
mediala motstånd man mötte i framförallt den första fasen (1999-2004) då man 
var den enda målmedvetet agerande institutionen på allvar på spelplanen.  

Den specifika faktor som skiljer KK-stiftelsen från andra former av övertalan-
de och övertygande kommunikativa praktiker, vilket därigenom i min läsning gör 
KK-stiftelsens mjuka maktutövning till en av mer Foucauldiansk art (makt som 
produktiv-positiv skapande kraft), är den kommunikativa innovation man prakti-
serade. Dels vågade man sig på att agera bortom det konventionella handlings-
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mönster som normalt tillskrivs institutioner i Sverige (producera mätbara resul-
tat, skapa mötesplatser, starta utbildningar, genomför studier, publicera rappor-
ter, bevilja projektstöd, initiera och föra opinionsbildning). Dels vågade man sig 
på att aktivt bruka den höga grad av relativ autonomi som stiftelsestatus och so-
litt stiftelsekapital medför. KK-stiftelsen och dess samverkansaktörer har därige-
nom uppvisat en särskilt innovativ kapacitet att uthålligt gestalta den formering 
man var i färd med att formera. Växelspel mellan omvärldens krav på kommuni-
kativ tydlighet (’gestalta formeringen’) och inomvärldsligt behov av begreppslig 
öppenhet (’formera gestalten’) är i huvudsak en förmåga att föra ut–återföra–föra 
in begreppet upplevelseindustri inom och mellan olika praktiker (’cirkulera text’) 
samt föra ut–återföra–föra in praktiken upplevelseindustri inom och mellan olika 
begreppsvärldar (’förhandla praktik’).  

Hesmondhalgh anför tre huvudargument till varför det han benämner kultur-
industrier blir alltmer centrala inom ekonomisk aktivitet och därigenom också 
har samhällsomvälvande dimensioner; de konstruerar och cirkulerar texter, de 
leder, styr och cirkulerar kreativitet och de är ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringsagenter (Hesmondhalgh, 2002: 3-7). I perspektiv av sådant yttrande 
kan KK-stiftelsens kommunikativa innovation ses som en av väsentlig art. Se-
kundärt inbegriper sådan innovation hanterande av yttre attacker (t ex två mycket 
negativa utvärderingar som gavs medialt utrymme de första åren) samt hanteran-
de av inre stridigheter (t ex ett avhopp från styrelsen för dåvarande intresseföre-
ningen för upplevelseindustrin som ackompanjerades av brösttoner om hjärntvätt 
(Jonas Hansson, www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=1414193, 
2004-03-31) och givetvis blev mediegodis) vilket i sig inte är att betrakta som 
del av det innovativa men mer som en form av baskompetenser som ackompan-
jerar den kommunikativa innovationen.  

Sammantaget har KK-stiftelsen uppvisat entreprenöriell uthållighet att arbeta 
vidare tills visionen är realiserad utan att därför låsa och sluta (snarare fixera och 
formera) meningsbestämning av den spelplan man formerat. Det finns möjlighe-
ter till inspel då sådan fixering och formering (’gestalta formeringen’, ’formera 
gestalten’, ’cirkulera text’, ’förhandla praktik’) etablerar generativa gränser 
(”The margin or frontier or border is where something is divided from something 
else. That something can be anything, but the margin makes it what it is. […] 
This power of the liminary thus resituates the margin as cardinal. We navigate 
our meanings across these borders” (Terdiman, 2001: 399)) snarare än formlösa 
gränsöverskridanden eller rigida territorier.  

Relativt två kunskapsfält som KK-stiftelsens handlingsmönster tangerar – 
konventionell marknadskommunikation som starkt överbetonar kommunikativ 
tydlighet till förfång för begreppslig öppenhet (se Habner (2007) för en kritik 
och ett alternativ) samt konventionell entreprenörskapsforskning som i mångt ig-
norerar kommunikativa aspekter av entreprenöriella processer – visar KK-
stiftelsens marknadsformerande kommunikativa entreprenörskap på ett alternativ 
genom kreativt agerande i ett mellanrum mellan dessa två kunskapsfält.  

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=1414193
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6.2 Svensk elitserieishockeys kommunikativa 
entreprenörskap 

 
Hockeyn är ett skådespel, precis som i det gamla Grekland. Syftet 
är att publiken ska kunna associera sig med de olika rollerna. Den 
onde, den gode och den uppståndne. Orden är socialpsykolog Tore 
Brännbergs, med många år i en annan tuff sport – handboll. […] 

Brännberg hänvisar till den franske författaren Roland 
Barthes, som menade att ”wrestlingen” är likt det antika skådespe-
let, där publiken kan identifiera sig med de olika karaktärerna. 

– Alla vet att det är uppgjort, men det är inte det som är 
intressant, säger han.  

Brännberg drar parallellerna till ishockeyn och menar att 
det finns ett persongalleri som alla kan identifiera sig med. 

– Per Ledin är den onde skurken. Och det är han i hela 
Sverige, inte bara i Frölunda-klacken. Sedan har du den store snäl-
le atlasen Ronnie Sundin. 

Han räknar upp andra exempel som är lätta för folk att 
identifiera sig med, som Tommy Salo som är den återuppståndne 
och han säger att spelarna går in i dessa roller när de är på isen, 
mer eller mindre medvetet.  

– Per Ledin är väl inte så där korkad annars. Det är ett 
skådespel där vi lätt kan spegla oss i de olika personligheterna 
(Tomas B. Lindahl, Göteborgs-Posten, 2006-04-13). 

 
Med Burkes begreppsapparat149 (1969/1945) utspelas underhållningsidrotten is-
hockey på en särskilt avsedd Scen (multifunktionella evenemangskomplex) där 
en Akt (en match) är en komponent i ett seriellt arrangemang i vilka många olika 
Agenter (t ex åskådarna, spelarna, tränarna/coacherna, journalisterna, klubbägar-
na/föreningsrepresentanterna) på olika vis deltar varför deltagandet sker med 
hjälp av olika Medel (t ex kan åskådaren delta live på plats eller medierat via tv, 
radio eller andra kommunikationskanaler) och av mycket varierande Syften (t ex 
utöva ishockey, leda utövarna av ishockey, konsumera ishockey, beva-
ka/rapportera om ishockey). Med hjälp av dessa begrepp som sorteringsredskap 
kan medieklippet ovan användas för att först frilägga några centrala inslag i un-
derhållningsidrotten ishockey för att därefter analysera svensk ishockeys gestal-
tande rörelse mot diskurstypen marknad så den kommer till uttryck i tillblivelsen 
av de multifunktionella evenemangskomplexen.  

1) Agent, Akt, Medel och Syfte är föränderligheter med många och varierade 
uttryck vilka dock tenderar att osynliggöras. Brännberg betonar Agentaspekten i 
sin förklaring av ishockeyns funktion, värde och mening. Han fokuserar dock en-
––––––––– 
149 Akt = Vad gjordes i handling/tanke? Scen = När/var gjordes det? Agent = Vem/vilka gjorde det? 
Medel = Hur gjordes det? Syfte = Varför gjordes det? Stor bokstav på begreppen används för att mar-
kera att de används i den betydelse Burke gett dem, inte i den allmänna betydelse de har i vardagen.  
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sidigt på en kategori av Agenter – åskådarna – och bortser i stort från Burkes 
fyra andra aspekter. Den aspekt han beaktar är heller inte särskilt väl belyst. Han 
bortser ifrån att det finns flera Agenter (t ex tränarna/coacherna, klubbägar-
na/föreningsrepresentanterna och journalisterna vilka alla har olika Syften). Han 
reducerar en Agent (spelarna) till ”exempel som är lätta för folk att identifiera sig 
med” (Tomas B. Lindahl, Göteborgs-Posten, 2006-04-13). Med sådant resone-
mang bortser han från en rik flora av underkategorier i Agent-kategorin åskådare 
(t ex supporterklackarna, familjen, företagsgänget, den vuxne ishockeyutövaren 
som är spel- och träningsfri, den unge ishockeyutövaren som är dito, journalis-
ten, talangscouten) vilka ser på ishockey av fler skäl än lättfattlig identifikation. 
Brännberg praktiserar betänklig reduktionism då han från sådan snäv grund utta-
lar sig entydigt om ishockeyns funktion och mening. Han betonar skådespelet 
(underhållningskomponenten), tidlösheten (mänskligt behov av självspegling och 
rollidentifikation består, hjältarna kommer och går) samt lättfattligheten (ond, 
god och uppstånden). Akten150 (matchen) är mer komplex än så. T ex betonade 
de två svenska respondenterna (avsnitt 4.3.1) om och om igen betydelsen av den 
sociala dimensionen (vikten av att få umgås med motståndarlagets supportrar, av 
bra med tid innan matchen samt av att få umgås under avslappande former med 
öl och mat) då det rent hockeymässiga av kärnsupportrar tas för given som den 
självklara grunden för upplevelsen. Initierade supportrar uppskattar generellt 
tekniska, taktiska och estetiska dimensioner av ishockeyn. Exempel på upplevel-
semoment som de flesta fattar är hårda tacklingar, stenhårda slagskott, publikfri-
ande målvaktsplockningar, den läckra dragningen, det öppnande inspelet och det 
iskalla avslutet. Exempel på mindre uppmärksammade men av kännaren upp-
skattade upplevelsemoment är en perfekt höfttackling, en optimal benskydds-
slidning, en varierad tekare, en smart power-play-variant, en effektiv box-play-
fyra, spelare som ”gör skitjobbet” (tar stryket framför kassen, täcker slagskott, 
backcheckar) samt de små ytornas konstnärer som oftare än motsatsen går seg-
rande ur sargstridernas gytter. Exempel på finkalibrerade upplevelsemoment är 
ljudet av skridskoskenor som möter is, det karaktäristiska klicket i mötet mellan 
klubba och is som indikerar det tekniskt perfekt anlagda slagskottet, den via tak-
tisk fulländning helt stängda mittzonen (organisk, sekundsnabb anpassning av 
fem inbördes synkroniserade kroppar i samtidig rörelse i relation till fem mot-
ståndarkroppar i motsträvig dito), lukten av en inkörd plockhandske och hundra-
tals andra ”små” och ”tysta” hockeyupplevelser. Poängen här är inte att ”prata 
hockey” utan att visa att den upplevelse som kommuniceras, paketeras och säljs 
(avsnitt 4.3.3) som totalupplevelse i de nya svenska MSF:n är en fråga om be-
greppsmakt; något som upplevelse, annat inte. De två amerikanska respondenter-

––––––––– 
150 Den grundläggande ramen för Akten, för vad som anses vara en ishockeymatch, förändras sällan. 
Trögrörliga beständigheter (om skäl till varför idrotten per definition måste vara konservativ, se reso-
nemang om idrottens fenomenologiska struktur i Lindfelt, 1999: 26-54) är t ex att matchen spelas i 
tre perioder, tjugo minuter långa, med sex spelare på planen samtidigt, med sarg runt ytan det spelas 
på, med bestämda mått på ytan det spelas på. Kring detta ramverk kan vissa experiment tillåtas, t ex 
fem minuters förlängning vid oavgjort resultat efter full tid, straffläggning vid oavgjort resultat även 
efter förlängning samt kortare speltid för ungdomar och vid cuper, men det är nymodigheter som till-
kommer utöver existerande ramverk och alltså inget som förändrar detta.  
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na (avsnitt 4.3.2) belyser sådan begreppsmakts materiella effekter då de resone-
rar151 kring den amerikanska ishockeyns klyvning i två egentligen väsensskilda 
former (collegeishockey och NHL-ishockey), d v s en idrottsligt orienterad som 
upplevs som underhållande och en underhållningsorienterad som definieras som 
upplevelse vars ”enorma genomslagskraft kan förklaras med dess karaktär av re-
lativt lättförståelig underhållning och ”koncentrerad livsförenkling” […] som 
med modern teknologi enkelt kan bibringas de stora människomassorna” (Lind-
felt, 1999: 9). De amerikanska respondenterna framhöll också frekvent att pris-
differentieringen var hög vilket medför att ett av Medlen för att ta del av under-
hållningsidrott – att delta live på plats – snabbt blir mycket kostsamt. Matchen 
som live-evenemang tonas därför ned medan matchen som medierat evenemang 
är det som kommuniceras som live-upplevelse:  

 
Bild 10: Marknadsföring av radiosändning av en hemmamatch med Oakland Raiders. 

Källa: Scannad från San Francisco Chronicle, 2005-08-26. 

––––––––– 
151 - [He] In US, there is more of an entertainment factor. Here, it seems like you more go to watch a 
hockey game. In US, the entire…, the whole thing is like a part of entertainment. You are entertained 
from the minute you step into the door until the time you leave. There is always something going on. 
There are so many things; there is so much food and different choices in the US.  
- [She] [...] Compared to what it might be in Denver, no or little feeling of togetherness with the 
team, people seem to minding their own business more, don’t you think? [looking at her husband] And 
you never get…the feeling of a team, a group, like sending a photograph to a fan club, making noise 
and cheering on the team. 
- Never? 
- [She] No. You sit in your seat, stand up when you get excited and sit back down.  
- [He] There is no intimacy. There is a lot of intimacy in the arena that we were in tonight. You 
could even see it with the people in the home crowd that had seats. You know, they are right on top of 
the rink, and the seats are so steep…, and you know, all you could see was heads, everybody was just 
wild on top of the rink and it gives a very intimate feeling. In a lot of ways I liked it better than in the 
US, not only because I’ve been playing hockey, but, just the intimacy and…, it’s a big xxxx  if you’re 
just going to see a game. If you’re going to go for the entertainment factor, then, you know…, I think 
she’s right, I think…, I’m not sure of the percentage of people that actually go to a hockey game, … 
- [She] … they’re going to the experience…                  
- [I mun på varandra] but they’re going to the experience and not just going to the hockey game.  
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Vi är därmed uppe i tre olika former av totalupplevelser av underhållningsidrott; 
den idrottsligt orienterade live-upplevelsen, den underhållningsorienterade live-
upplevelsen och den medierade live-upplevelsen av live-underhållningsidrott. 
Dessa tre former är såväl varandras motsatser som varandras förutsättningar då  
det dynamiska samspelet mellan ’experiences’ och ’insperiences’ kontinuerligt 
omformerar det underhållningsidrottsliga fältet:  

 
Det hetaste just nu enligt nyhetsbrevet trendwatching.com är 
"insperiences" - upplevelser i hemmet. […] Att söka sig upple-
velser handlar ofta om att söka sig utåt, till nya platser, sporter el-
ler tjänster. Men det senaste i USA är nu att ta in upplevelserna i 
hemmet. Med köpstarka konsumenter har flera produkter och 
tjänster som tidigare varit förbehållna professionella sammanhang 
gjorts tillgängliga för hemmabruk. […] Just mediarum i olika for-
mer har blivit oerhört populärt. Enligt National Association of 
Home Builders vill 36 procent av alla som bygger nya hem ha ett 
(Lars Frick, www.e24.se/lifestyle/riktliv/artikel_59729.e24, 2006-
01-12).   

 
2) Scen är en trögrörlig beständighet varför förändringar av en Scen är en ut-
dragen förhandling om erfarande och upplevande människors minnen och käns-
lor. En arena av rang arbetar över tid upp ett betydande ”minneskapital” distri-
buerat i mångas sinnen och materialiserat i mångtaliga artefakter. Fallet Molson 
Centre i Montreal där Molson Brewery Corporation gav namn åt den nya arena 
som ersatte legendariska Montreal Forum illustrerar en arenas intensiva närvaro 
i människors medvetande: 

 
However, the prospective closing of the Montreal Forum in favour 
of a new high-tech arena created an uproar of reaction in the city 
and launched an unprecedented wave of nostalgic sentiment… Not 
only had the Forum provided a home for legendary hockey games, 
but also for concerts and political rallies that were significant in 
the development of Quebec’s pre and post war popular cultures. 
As a much more self-consciously corporate space, the Molson 
Centre threatened to redefine that vital tie to the Quebec public by 
creating new exclusions and more distance from ‘the people’ 
(Bélanger, 2000: 390-391). 

 
Det upplevelseindustriella strukturkapital som arbetas upp och sedimenteras i re-
lation till en älskad arena är främst de immateriella resurserna aura och nostalgi. 
Nostalgi opererar via temporala utflykter i dåtid, samtid och framtid varigenom 
individuella och kollektiva hågkomster organiseras i olika medvetandeskikt. Av 
dessa görs några socialt framförhandlade idrottsliga hågkomster till mentala 
minnesplatser med en aura av reifierad nostalgisk patina kring sig. Varje land, 
stad och by och många miljoner människor har sina lokala sådana minnesplatser 
samt sina versioner av de globala idrottsliga evenemangens mening och betydel-
se i relation till de lokala minnesplatserna. Samspelet mellan aura och nostalgi 

http://www.e24.se/lifestyle/riktliv/artikel_59729.e24
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gestaltas mästerligt i inledningskapitlet av Don DeLillos epos om USA efter 
andra världskriget (Underworld, 1997): Den tredje oktober 1951, på New York 
Polo Grounds, avgjordes den tredje och avgörande matchen mellan Giants och 
Dodgers i World Series Games i baseball. En boll åker upp på läktaren och fång-
as av en ung, färgad man och vandrar sedan mellan ett antal olika människors 
händer. Genom dessas röster väver fortsättningsvis DeLillo sin berättelse om sitt 
USA, hemmavid och i världspolitiken, från 1950-talet fram till 1990-talet. Den 
händelse dessa människor specifikt delar är just upplevelsen av en match som 
har kommit att bli sedd som någonting utöver det vanliga. De var där, ett nostal-
giskt där som när det aktiveras som underhållningsidrottslig resurs blir ett här 
vars aura oändligen omskapas, förmeras och förflyktigas av den väv som totalite-
ten av fortgående mänskligt berättande spinner: 

 
The steps from the Dodger clubhouse are nearly clear of people. 
Thomson has gone back inside but there are fans still gathered in 
the area, waving and chanting. The two men begin to walk across 
the outfield and Al points to the place in the left-field stands where 
the ball went in. 

“Mark the spot. Like where Lee surrendered to Grant or 
some such thing.” 

Russ thinks this is another kind of history. He thinks they 
will carry something out of here that joins them all in a rare way 
that binds them to a memory with protective power. People are 
climbing lampposts on Amsterdam Avenue, tooting car horns in 
Little Italy. Isn’t it possible that this mid-century moment enters 
the skin more lastingly than the vast shaping strategies of eminent 
leaders, generals steely in their sunglasses – the mapped visions 
that pierce our dreams? Russ wants to believe a thing like this 
keeps us safe in some undetermined way. This is the thing that will 
pulse in his brain come old age and double vision and dizzy spells 
– the surge sensation, the leap of people already standing, that bolt 
of noise and joy when the ball went in. This is the people’s history 
and it has flesh and breath that quicken to the force of this old safe 
game of ours. And fans at the Polo Grounds today will be able to 
tell their grandchildren – they’ll be the gassy old man leaning into 
the next century and trying to convince anyone willing to listen, 
pressing in with medicine breath, that they were here when it hap-
pened (DeLillo, 1997:59-60). 

 
Sådant underhållningsidrottsligt strukturkapital kan ses som en tidlös allmän 
egendom och en kollektiv nyttighet och därigenom som något svårtämjt och föga 
lätthanterligt för den vars ärende är att för egen del nyttigöra det kollektivt om-
tyckta. Som Horace Engdahl formulerat i ett tankekorn: ”Nostalgin är en svår 
kund. Den vill ha det förflutna utan smaken av nostalgi” (Engdahl, 2003/1999: 
96). Aura är en likaledes svårkontrollerad resurs med sin zenbuddhistiska, und-
flyende karaktär:  
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Some company recently was interested in buying my ’aura’. They 
didn’t want my product. They kept saying, ‘We want your aura’. I 
never figured out what they wanted. But they were willing to pay a 
lot for it. So then I thought that if somebody was willing to pay 
that much for it, I should try to figure out what it is.  

I think ‘aura’ is something that only somebody else can 
see, and they only see as much of it as they want to. It’s all in the 
other person’s eyes. You can only see an aura on people you don’t 
know very well or don’t know at all. I was having dinner the other 
night with everybody from my office. The kids at the office treat 
me like dirt, because they know me and they see me every day. 
But then there was this nice friend that somebody had brought 
along who had never met me, and this kid could hardly believe that 
he was having dinner with me! Everybody else was seeing me, but 
he was seeing my ‘aura’.  

When you just see somebody on the street, they really can 
have an aura. But then when they open their mouth, there goes the 
aura. ‘Aura’ must be until you open your mouth (Andy Warhol, 
1975: 75, i Björkman, 1998: 7). 

 
Med två så pass högoktanigt användbara men ytterligt svårthanterade underhåll-
ningsidrottsliga resurser kan det krävas avsevärda diskursiva och icke-diskursiva 
insatser för att genomföra förändringar av underhållningsidrottens Scener. Mol-
son Brewery Corporation fick ta till spektakulära former av kommunikativt ent-
reprenörskap i form av fantasifullt bruk av motstridiga diskurser (en dos Montre-
al Canadiens, en dos Montreal Forum, en dos Olympism, en dos Montreal stad, 
en dos Quebec – och så ismaskinen Zamboni) för att övertyga allmänheten (vid-
ga förväntningshorisonten) om att det var möjligt att flytta minnen, legender, tra-
ditioner (aura och nostalgi) från Montreal Forum till Molson Centre. Kampanjen 
inleddes med en minnesmatch mellan legender från Montreal Canadiens följt av 
en auktion där allmänheten för fem kanadensiska dollar i inträde fick bjuda på 
Montreal Forums historiska artefakter. Som avslutning genomfördes en grandios 
parad: 

 
The day before the opening game in the Molson Centre a parade 
was organized called `le Grand Déménagement´ (The Great 
Move). The parade was designed to move the team, and the ghosts 
and the memories, from the old arena to the new arena – The 
Stanley Cup banners and some living legends. The theme of the 
parade was ´the pride and soul of the Montreal Canadiens´. Even 
the Forum’s Zamboni was officially part of the parade; in fact, it 
led the parade! Plundering the vault historical symbols, the pa-
rade’s organizers also included an Olympic torch meant to rein-
force the ideal of transferring the traditions and memories of the 
old building. Molson was clearly trying to bank on symbols in en-
acting tradition in the streets of the city and included strolling giant 
ghosts in the parade that 200,000 people came to see. The promo-
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tional discourse was clear: the ghosts of the Forum were moving 
into the Molson Centre and the parade invited people to come and 
see it with their own eyes. In addition, on the same day an ‘open 
house´ day was held for the public to get familiarized with their 
new space (150,000 people attended)… This open house event was 
connected in the campaign with the claim that the arena was an 
‘all-Quebecois’ masterpiece – the people’s masterpiece. The open 
house was to strengthen a sense of public ownership and public 
identification with the building (Bélanger, 2000:391-392).  

 
I fallen med de svenska MSF:n var det ”enklare”. Den snabba tillblivelseproces-
sen präglades av ord som självklarhet, oproblematiskt och konsensus (avsnitt 
4.1.3). Det tillkrånglade begreppet multifunktionella evenemangskomplex var ett 
kommunikativt örhänge som fick det hela att glimra, det nyspråk för den tysta 
självklarheten i devisen ”självfallet måste vi stödja ortens lag”, ett nyspråk som 
möjliggjorde tre saker; ianspråktagande (direkt eller indirekt) av offentliga me-
del och publikt stöd i tillblivelseprocessen, kommunikativt inpräntande av ”are-
nans alla möjligheter” att agera som marknadsaktör på närliggande men mättade 
och hårt konkurrensutsatta branscher samt inträde i MSF-epoken utan en enda 
auktion, parad, ismaskin på gatan eller stad i uppror. Dock en minnesmatch mel-
lan legender i Gävle vilket fick Peter Wennman i spinn (avsnitt 5.2.2). Fallet 
Molson Centre visar att (om)formering av underhållningsidrottens praktik samt 
innovativt bruk av dess immateriella resurser förutsätter detaljerade insikter i de 
koncentrerade emotioner som underhållningsidrotten genererar samt ett innova-
tivt kommunikativt entreprenörskap för att dirigera och (om)formera dessa emo-
tioner. Molson Brewery Corporation iscensatte inte det hela av fri vilja och vack-
ra intentioner utan pressades till det av de skäl som framgått ovan. Tillblivelse-
processerna för de svenska MSF:n innehöll inte den komponenten. Den neutrali-
serades av samspelande enighet snarare än samspelande kontradiktioner (avsnitt 
5.3) vilket tyder på att ett av de fenomen som modernistisk idrottshistoriografi 
har kapacitet att generera (kapitel 3) togs i bruk; järntrianglars centrala diskursi-
va kapacitet att effektivt stänga ”ute all verklig kommunikation rörande sitt inre 
liv” (Ingelstam, 2003: 79). Det andra kommunikativa örhänge (örhängen säljs ju 
oftast i par) som istället erbjöds i nyspråkets namn var ett återbruk av det som 
Sahlin-Andersson i studien (1989) av tillblivelsen av Globen i Stockholm kom-
menterar med anledning av en av Globenarkitekternas slutkläm på ett längre ytt-
rande; ”Vi tror på möjligheter!” (Sahlin-Andersson, 1989: 229): 

 
Man skulle nog också kunna säga att citatet ovan är ett ”typiskt” 
80-talscitat. Det ger uttryck för det budskap som via massmedia 
basuneras ut sedan några år: ”Allt är möjligt bara man tror på det”. 
På så sätt passar Globen väl in som den symbol det blivit i den nya 
eran. Ännu kan vi dock bara spekulera om vad Johanneshovspro-
jektet får för effekter för arkitekternas och andra aktörers framtida 
agerande (Sahlin-Andersson, 1989: 230). 
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Beaktat det frekventa språkbruket om arenans alla möjligheter samt de många 
tag lines med möjlighet i marknadsföringen (Brynäs IF, Frölunda HC, Färjestad 
BK, HV 71, IF Malmö Redhawks samt Leksands IF (tabell 8)) behöver vi inte 
längre spekulera i Globenprojektets effekter på de MSF som nu tillkom ett par 
decennier senare. Till sådan solid 80-talsmodernism ska fogas att de nya svenska 
MSF:n också aktiverade modernitetens främsta resurs, tropen152 ”Framsteget – 
från mörker stiga vi mot ljuset”. Återkommande betonas hur ”regionens nya mö-
tesplats” ska ta staden och regionen in i framtiden, hur arenan är ”hela regionens 
angelägenhet” samt att det är nödvändigt för regionen och staden ”att hänga 
med” då ju ”alla andra bygger fina arenor”.  

Sammantaget framstår svensk elitserieishockeys kommunikativa entrepre-
nörskap som kapacitet till att i det uttryckliga innehållet (möjlighet, multifunk-
tionalitet, upplevelse) säga sådant som binder samman aktörer till samspelande 
järntrianglar samt som kapacitet till att genom den berättarfigur det uttryckliga 
innehållet fogas in i (Framsteget) förbinda dåtid, nutid och framtid genom ge-
staltning av den egna praktiken som en upplevelseindustri, genom gestaltning av 
MSF som regionens angelägenhet samt genom avledning av kommunikation om 
den berättarfigur som möjliggör sådana gestaltningar.  

Ser man entreprenörskap som ett ekonomiskt fenomen har sådana former av 
kommunikativt entreprenörskap flera innovativa drag. Svensk elitserieishockey 
har förstärkt balansräkningens tillgångssida (ägande av arenor), fått andra aktörer 
att betala avsevärd del av investeringarna, förstärkt resultaträkningens intäktssida 
(arenorna genererar överlag hittills bra intäkter) och samtidigt hållit tillbaka vissa 
kostnadsposter (det allmänna betalar säkerhet, subventionerar indirekt hallhyror 
och avstår från momsintäkter). Svensk elitserieishockey – i fronten i de bryt-
ningstider svensk idrott befinner sig och i samtidigt upplevelseindustriellt bak-
vatten/front (exkluderad som upplevelseindustri av KK-stiftelsen men tidig ge-
staltare av sig självt som upplevelseindustri i de sammanhang det passar deras 
syften) – har genomfört ett ägarskifte av svenska ishockeyarenor utan nämnvärd 
debatt utan att stänga dörren till de fördelar det innebär att vara associerad till 
den folkrörelseorganiserade ideella föreningen.  

Ser man entreprenörskap som ett samhälleligt fenomen kompliceras bilden. 
Där det går att tala om kommunikativt entreprenörskap i den formeran-
de/gestaltande fasen framstår det som sker i den formerade/materialiserade fa-
sen mer som konventionell managerialism. ”Den nya tiden” gör inte mer under-
hållning av totalupplevelsen ishockey; en säljapparat riggas runt en iscensättande 
apparat (avsnitt 4.3.3) och lite görs med alla de nya medel för multifunktionalitet 
som står till förfogande för att generera det bästa av den amerikanska underhåll-
ningsorienterade live-idrottsupplevelsen. Vad gäller kreativt bruk av olika och 
motstridiga diskurser framhåller amerikanska nationalekonomer att det ”gått bra” 
––––––––– 
152 Med trop avses ”att det som sägs inte sägs i det uttryckliga innehållet, utan genom den berättarfi-
gur det fogas in i. Formen blir då inte bara form, utan just en viktig del i berättelsens mening, i detta 
fall hur förbindelsen mellan dåtid, nutid och framtid gestaltas” (Aronsson, 2004: 78). Aronsson me-
nar vidare (2004: 77-85) att människans berättelser på ett eller annat vis går att återföra till historie-
kulturens fyra grundtroper: 1) Intet nytt sker under solen, 2) Historien upprepar sig inte, förr är helt 
annat än nu, 3) Guldåldern samt 4) Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset. 
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ett antal decennier att i USA nyttiggöra dessa och spela ut det offentliga och det 
privata mot varandra i spelet om underhållningsidrottens lag och arenor. Mark-
nadsunderlaget för den mer underhållningsorienterade och mindre idrottsoriente-
rade konsumenten är stort nog i USA för att flytta lag mellan städer o d. I Sveri-
ge är det, förutom att det är otänkbart givet idrottens kulturella och sociala karak-
tär, därtill tveksamt om de lokala/regionala marknaderna är tillräckligt stora för 
att fylla arenorna med mer underhållningsorienterade åskådare om dessa skulle 
prioriteras mer renodlat. Sådana reservationer vad gäller efterfrågan accentueras 
av problembilden på utbudssidan; nio av elva MSF (samtliga de nya) kunde vid 
tidpunkten för undersökningen inte betraktas som etablerade marknadsaktörer på 
den svenska arrangemangsmarknaden för icke-idrottsliga arrangemang och kan 
svårligen tänkas som sådana på dito marknader bortom den svenska för över-
skådlig tid. De nya svenska MSF:n agerar enbart som marknadsaktör inom upp-
levelseindustrin ishockey. Det språkbruk som frekvent använts i tillkomstproces-
serna (”arenornas mångtaliga möjligheter”) är i mycket blygsam omfattning om-
satt i konkret marknadsagerande.  

Det är alltför tidigt att veta något utfallet för svensk elitserieishockey. Som ak-
tör i mellanrummen mellan upplevelseindustri och folkrörelseidrott har man 
uppvisat god kommunikativ kapacitet att nyttiggöra olika och motstridiga diskur-
ser i tillkomstprocesserna för de nya svenska MSF:n under 2000-talets första de-
cennium. Det gör dem till gränsgångare såväl i början av det andra kapitlet av 
den svenska upplevelseindustrin som i det senaste kapitlet av den svenska id-
rottsmodellens utveckling varför kommande kapitel i båda historiografierna är 
öppna för inspel.  

6.3 Idrottsjournalistikens kommunikativa 
entreprenörskap 

 
Reporting for the [Old] Statistical Account of Scotland on the pa-
rish of Kirkmichael - a parish, it will be recalled, which figured in 
our annals in 1611 - the Reverend Allan Steward wrote sometime 
prior to 1795 that "Foot ball is a common amusement with the 
schoolboys, who also preserve the custom of cock-fighting on 
Shrove Tuesday". From about the same time there comes from In-
veresk, Mid-Lothian, a curious and highly entertaining account of 
Fastern's-e'en football as played by the local fishwives. Dr. Alex-
ander Carlyle, of the parish, reports: “From the kind of life these 
women lead, it may naturally be concluded, that their manners are 
peculiar, as they certainly are. . . As they do the work of men, their 
manners are masculine… On holidays they frequently play at golf; 
and on Shrove Tuesday there is a standing match at foot-ball, be-
tween the married and unmarried women, in which the former are 
always victors” (Magoun Jr., 1931: 10-11). 
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Mustiga och initierade skildringar av och rapporter om idrott och idrottens utöva-
re har förekommit under århundradena men undergick under moderniteten den 
kvantitativa (med början i sent 1800-tal i USA, lite senare i Frankrike, England 
och Tyskland, och i Sverige på 1920-talet) och sedermera också kvalitativa ut-
veckling (på bred redaktionell front så sent som 2000-talet i Sverige) som tagit 
idrottsjournalistiken till de uttryck kapitel 5 gav något lite inblick i. Varierade in-
strumentella skäl till denna tillväxt har framskymtat i mina olika kapitel medan 
den vardagliga grunden för den oerhörda efterfrågan i samtiden att läsa om/ta del 
av/tycka till om/berätta om idrott inte berörts sedan inledningskapitlet (avsnitt 
1.3.4). Det finns några aspekter av denna efterfrågan som är så självklara att de 
just därför har en tendens att hamna i skuggsida i mer kalibrerade försök att be-
gripliggöra och begreppssätta något idrottsligt och/eller underhållningsidrottsligt: 
Idrottens omedelbarhet: Tröskeln för att ha någon form av utbyte av idrotten 

är låg. Det krävs inte hög grad av skicklighet eller kunskap för att skotska skol-
pojkar, fiskarfruar, pastorer, doktorer och hundratals miljoner andra människor 
av alla nationaliteter ska ha utbyte av att ”kicka lite boll” eller för att dras med 
för en stund när landslaget spelar någon VM-kvalmatch. De allra flesta männi-
skor, även de ytligt intresserade, har en grundläggande förförståelse som gör att 
även de kan ha viss behållning av en idrottshändelse.  
Idrottens tillgänglighet: Sammanflätad med idrottens omedelbarhet är att id-

rott och fysisk aktivitet i någon form är tillgänglig för de allra flesta människor. 
Då kroppen är idrottens primära redskap, och kroppar har vi ju alla, kan idrott 
och fysisk aktivitet med lite fantasi utövas i princip när som hur som. Och ytterst 
få är de platser numera som inte har någon form av idrott att beskåda i det lokala 
vardagslivet och/eller någon form av tillgång till kommunikationskanaler för att 
ta del av idrott som mediekonsument.153  
Idrottens användbarhet: Idrott är genom sin omedelbarhet och tillgänglighet 

naturligt närvarande i människors vardag vilket är det grundläggande skälet till 
att idrott kommit att bli så användbart för olika ändamål. Idrott en form av kon-
centrerad livsförenkling (Lindfelt, 1999: 9) som tar sig många varierade uttryck 
men på grundläggande nivå främst genom att de allra flesta människor har någon 
form av relation till och uppfattning om idrott. 

Sådan grundmurad vardaglig närvaro gör att många människor tycker och 
tänker kring idrott varför den mediala aktör eller den enskilda idrottsjournalist 
som vinner gehör i de mångas medvetande ofta är där för att stanna. Konkurren-
sen om sådan uppmärksamhet är dock intensiv varför mainstream inom idrotts-
journalistiken lider av reklamens dilemma, d v s enklast och snärtigast förklaring 
vinner. Grovhuggna förklaringar likt Brännbergs om ishockey (avsnitt 6.2) av id-
rott i termer av ond, god och på sin höjd något tredje får genomslag.  

 
––––––––– 
153 “War, SMS and Arsenal. […] Ever so slowly, from Khartoum to Maputo, east Africa is joining 
the global village. Symbolic of this is the addiction to English Premier League football. Even Somali 
Islamists sometimes have a picture of Thierry Henry, a player for Arsenal, on the wall alongside a 
framed quote from the Koran. Arsenal, a London club, is a phenomenon across the region. Atten-
dance at local football matches has collapsed as access to satellite sports channels has increased” 
(Jonathan Ledgard, The Economist/The World in 2007: 56-57).   
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Den tysta självklarheten med idrott i människors vardag, i kombination med 
den inom idrottsjournalistik mediala dominansen för ”enklast och snärtigast för-
klaring vinner”, är givetvis en idealisk mix för den som i sin marknadskommuni-
kation vill nå en ”perfekt medietränad” (van vid det enkla, det snärtiga) och 
mycket stor målgrupp. Det företag som kanske bäst lyckats med att imite-
ra/kooptera idrottens tysta självklarhet är Coca-Cola Company; där Coca-Cola 
Companys distributionsstrategi (”wherever, whenever, however”)154 numera be-
undras och blir till skolboksexempel i MBA-kurser världen över för hur en pro-
dukt görs omedelbart tillgänglig som självklar dryck överallt är idrott naturligt 
närvarande ”wherever, whenever, however” utan att sådana massiva logistiska 
ansträngningar och årliga miljardbelopp i marknadsföring behövts. Underhåll-
ningsidrottens associationsvärde är därför enormt och mediala aktörer har i 
sammanhanget den mångtydiga positionen att vara såväl kommersiella aktörer, 
med samma insikt om underhållningsidrottens associationsvärde som Coca-Cola 
Company, som central del av den offentlighet som demokratier tillmäter andra 
uppgifter (den granskande tredje statsmakten). 

Det är således ingen enkel balansgång de idrottsjournalister vars rapportering 
av underhållningsidrott vi tog något lite del av i kapitel 5 dagligdags har att tam-
pas med. Sälja och bevaka; underhålla och granska; konkurrera om läsare och 
rapportera till läsare; o s v och o s v. Beaktas spännvidd och variation i de 70 
sakfrågor (totalt i tabellerna 11-17) samt de hundratals enskilda fall/exempel som 
utgör de faktiska myller av händelser och skeenden som jag torrt klätt upp som 
”70 sakfrågor” menar jag att svensk idrottsjournalistik uppvisar god kapacitet till 
produktivt balanserande. De sakfrågor som dominerar rapporteringen (beteckna-
de med ”Frekvent förekommande” i tabellerna 11-17) framgår av tabell 18: 
 
Tabell 18: Frekvent förekommande sakfrågor rörande underhållningsidrott inom svensk idrottsjour-
nalistik 1999-2008.  
FREKVENT FÖRKOMMANDE SAKFRÅGOR EMPIRISKT TEMA 
Den svenska idrottens finansiering (Svenska Spels monopol/Avreglerad 
spelmarknad – Sv. Spel vs t ex Unibet, Ladbrokes, Eurobet, Victor 
Chandler Int. vs EU:s konkurrensbestämmelser) 

Från tabell 11  
(underhållningsidrot-
tens ekonomi) 

Det offentligas finansiering av säkerhet vid underhållningsidrottens 
arenor och arrangemang 

Från tabell 11  
(underhållningsidrot-
tens ekonomi) 

Elitidrottslag i ekonomisk kris Från tabell 11  
(underhållningsidrot-
tens ekonomi) 

Underhållningsidrottens maktspel (t ex RF-ordförandestriden, 
SOK/RF-striden, Int. ishockeys maktförskjutningar (KHL, NHL, Sv. 
Hockeyligan), strider mellan/inom idrottsförbund/föreningar)  

Från tabell 12 
(underhållningsidrot-
tens producenter) 

Underhållningsidrottens skandaler/”affärer”/brott (t ex Frölunda HC, 
skattebrott; IFK Göteborg, skattebrott; Percy Nilsson, skattebrott; Obol 
Investment-härvan; Svenska Spel, ”Limbo-härvan”; Skatteverkets åter-
kommande granskningar av elitföreningar) 

Från tabell 12  
(underhållningsidrot-
tens producenter) 

––––––––– 
154 ”[We] strive to ensure that our products are available whenever, wherever and however our con-
sumers want them” (www.virtualvender.coca-cola.com/vm/includes/termsofuse.html, 2009-07-08). 
 

http://www.virtualvender.coca-cola.com/vm/includes/termsofuse.html
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Militant konsumism (supporterklubb, Stockholm: ”vi äger svensk fot-
boll”), extrema konsumentgrupper (’ultras’), samhälleliga konsekven-
ser av militant konsumism/extrema konsumentgrupper, idrottsförening-
arnas agerande inför militant konsumism/extrema konsumentgrupper 

Från tabell 13  
(underhållningsidrot-
tens konsumenter) 

Strid om underhållningsidrottens konsumenter/underhållnings-
idrottsliga marknadsandelar (t ex Svenska Spel vs mestadels brittiska 
spelbolag) 

Från tabell 13 
(underhållningsidrot-
tens konsumenter) 

Spridning av underhållningsidrottens produkter och värden till annan 
konsumtion, manlig vs kvinnlig idrottskonsumtion/idrottsrelaterad kon-
sumtion (t ex Ecco-reklam, sneakers som kulturellt/socialt fenomen, 10 
idrottsprodukter som blev större än sin idrott) 

Från tabell 13 
(underhållningsidrot-
tens konsumenter) 

Ishockeyns arenor/arenan som trop för ”det nya” och ”framti-
den”/arenans möjligheter ur ishockeyföreningens perspektiv samt nu-
meriska fakta som understryker möjligheterna (t ex mer publik, mer 
loger, mer intäkter, investeringskostnad, dess betydelse för de före-
ningar som äger och driver sin arena vs de som inte gör det)  

Från tabell 14 
(underhållningsidrot-
tens arenor) 

De kommersiella mediernas vs de offentliga mediernas idrottsbevak-
ning (t ex vilka studioankare, stil på sändningarna, konsumenters ac-
cess/brist på access till vissa betalkanaler, de offentliga mediernas an-
svar att bevaka de idrotter som kommersiella medier inte bryr sig om) 

Från tabell 15  
(underhållningsidrot-
tens medialisering) 

Marknadsformering/Marknadsomformering: 
– Ligautvidgning (70 omgångar i Elitserien istället för 55st) 
– Ligastängning (Inga ska kunna degraderas från elitserien alternativt 
man ska enbart kunna avancera till elitserien om man, förutom att man 
sportsligt kvalificerat sig, också uppfyller krav på viss ekonomi, viss 
arena, viss publikkapacitet, etc) 
– Ligaexpansion (Lämna Elitserien till förmån för ny europeisk liga? 
Samarbete med KHL/NHL?) 
– Cupvidgning (Fler deltagande lag i olika cuper, fler deltagande lag i 
kvalificeringsrundan till olika cuper) 
– Cupexpansion (Champions League i ishockey (spelad ett år, time out 
2009/10), Royal League i fotboll (spelad ett par säsonger, nedlagd), 
Svenska Supercupen i fotboll (spelad sedan 2007, stort publikfiasko 
men fortsätter t v) 
– Konkurrensutsättning av monopolmarknader (Speldebatten) 
– Marknadssignalering m a a konkurrensutsättning: Sv. Fotbollsför-
bundets mångårige ordförande Lars-Åke Lagrell 2008: ”Faller spelmo-
nopolet avbryts vårt samarbete. Då vill jag att vi startar vårt eget spel-
bolag men jag kan också tänka mig att samarbeta med ishockeyn”. Lag-
rell var styrelseledamot i Svenska Spel 2001-2007. Svensk idrotts 
främste oligark gör utspelet 2008-07-01 och tar därmed handen från 
Svenska Spel några månader innan de vd- och ordförandebyten (Meta 
Persdotter/Margareta Winberg) görs, som ska söka blidka EU om att 
Svenska Spel satsar på ansvarsfullt spelande (helomvändning relativt 
föregångarna/Lagrells dåvarande samarbetspartners som förespråkade 
aggressiv marknadsexpansion och var på barrikaderna när spelstriden 
var som hetast) 
– (Form av) monopsoni (en marknad där det bara finns en kund som 
flera säljare slåss om) (”Elitserien består bara av fyra lag”, ”Enbart Big 
4 kan vinna Premier League”) 
– Outsourcing (AEG Facilities/Globe Arenas) 
– Ökat inslag av marknadslösningar (specialiserade idrottsförsäkrings-
bolag, specialiserad idrottsturism, varumärkes- och PR-byråer speciali-
serade på idrott) 

Från tabell 17 
(underhållningsidrot-
tens former) 

Källa: Sammanställd från tabellerna 11-17 i kapitel 5. 
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Sammantaget koncentreras svensk idrottsjournalistisk bevakning av och rappor-
tering om underhållningsidrott på delikata skärningspunkter (hittillsvaran-
de/framtida finansiering av svensk idrott; det offentligas/det idrottsligas finansie-
ring av säkerhet; de kommersiella/de offentliga mediernas idrottsbevakning), på 
slitstarka dilemman (ekonomisk kris igen, varför…; maktspel igen, vilka…; 
skandal igen, jaså…), på underhållningsidrottens konsumtion (militant konsu-
mism/extrema konsumentgrupper; underhållningsidrottens kommunikativa kapa-
citet/spridning av underhållningsidrottens produkter, personer, värden och värde-
ringar till andra former av såväl upplevelseindustriell som konventionell kon-
sumtion) samt på upplevelseindustriell affärsutveckling (ishock-
eyns/stadens/regionens nya arenor som trop för det nya och det framtida; under-
hållningsidrottens intensiva och varierade affärsutveckling inom redan formerade 
marknader samt i relation till formering av framtida marknader). Som de tämli-
gen ”långa svansarna” i framförallt några av tabellerna 11-17 indikerar innebär 
koncentration på dessa aspekter inte att rapporteringen och bevakningen är ensi-
dig. De många sakfrågorna betecknade med Återkommande/Förekommande vi-
sar på att ett tämligen varierat samtal om underhållningsidrott försiggår inom 
svensk idrottsjournalistik samt att också journalister med andra huvudsakliga in-
tressen deltar i detta samtal.  

Att det saknas frekvent återkommande sakfrågor från temat underhållningsid-
rottens förrättsligande – vilket inte präglas av någon särskild sakfråga utan kret-
sade kring en bred uppsättning av olagligheter, konflikter och tveksamheter där 
underhållningsidrottens göranden och havanden blir till samhälleliga angelägen-
heter och åtaganden – innebär inte att det är obevakat, tabu, slätstruket behandlat 
eller undvikit utan att det är så känt, så vanligt och så förekommande att rappor-
tering om ytterligare en ny ”affär” gör att det krävs ”något extraordinärt” för att 
pennorna och seendet ska vässas lite extra hos idrottsjournalisten samt också ak-
tivera journalister från andra redaktioner:  
 
Peter Wennman: 
 

Äntligen Premier! Guldjakten har börjat. Så här timmarna in-
nan Premier Leauge-starten vandrar jag i ett regnigt London och 
önskar att Andy Van der Meyde vore en bläckfisk. […] 
 Medan Andy spelade match på Goodison Park bröt sig 
tjuvar in, enligt ögonvittnen fyra män i svarta kläder, och stal en 
del saker. […] Vad som intresserar mig lite extra är att det bland 
det stulna fanns åtta Rolex-klockor. Åtta stycken. […] Han har ju 
bara två armar. […] Om Andy Van der Meyde hade varit bläckfisk 
hade allt varit så mycket enklare att begripa.  
 Jag vet inte var den här girigheten, dessa fantomlöner, 
detta halvstjärnornas paradis kommer att leda fotbollen. […] 
 Chelsea, Arsenal, Liverpool och Manchester United bil-
dar en egen liten liga däruppe i toppen, och vem bryr sig om vem 
som blir best of the rest? Vem har flest Rolex i maj, förresten? (Pe-
ter Wennman, Sportbladet, 2006-08-19).  
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Simon Bank: 
 
De senaste 15-20 åren har engelsk fotboll varit en lekstuga för 
långfingrade män som skamlöst roffat åt sig. Den är den kulturen 
som kan avslöjas i BBC eller i Lord Stevens utredning (Simon 
Bank, Sportbladet, 2006-09-18).  

 
Charlotta Lindell: 

 
Brittisk fotboll styrs av den undre världen. Detta sensationella 
avslöjande kommer Graham Johnson med i sin nyutkomna 
bok ”Gangsters and football – how organised crime controls 
the beautiful game”. […] 
 Fotbollsstjärnor och kriminella har mycket gemensamt, 
menar Graham Johnson. De gillar lyxliv, nattklubbar, alkohol och 
kvinnor och deras vägar korsas därför ofta. Det händer att spelare 
inte har en aning om vilka deras nya vänner är och därför råkar illa 
ut. […] 
 Ett problem är att många av de unga stjärnskotten – som 
Wayne Rooney – kommer från tuffa områden och är bekanta med 
kriminella element sedan barndomen. En del av dessa ”kompisar” 
från förr ser till att hålla sig i kretsen av den nyblivna stjärnans 
vänner. I Rooneys Liverpool, styr ett par olika familjer stadens 
undre värld. Graham Johnson är själv från Liverpool och har goda 
kontakter och tipsare där, annars skulle det vara näst intill omöjligt 
att få fram information. […] 
 De här problemen tog fart på allvar i samband med bil-
dandet av kommersiella Premier League.  Plötsligt kunde en spela-
re som tidigare tjänat kanske 60 000 pund per år få in tio gånger så 
mycket pengar i veckan. I samma veva blev även brittiska knark-
handlare rika. Tillgången på droger ökade och fastighetsbran-
schens uppsving gav dem möjlighet att ”tvätta” pengarna de fick 
in.  
 Graham Johnson befarar att allt fler kriminella kommer 
att infiltrera brittisk fotboll. Ändå är det som sker på de brittiska 
öarna – enligt Johnson – en västanfläkt jämfört med det som pågår 
i exempelvis Sydamerika och i Asien (Charlotta Lindell, Svenska 
Dagbladet Söndag, 2006-09-03).  
 

Att temat underhållningsidrottens arenor övergripande är lite tamt bevakat – 
tämligen normativt orienterat utifrån idrottsföreningens perspektiv med fokus på 
nytta och möjligheter med den nya arenan – innebär inte att det på detaljnivå 
saknas röster som lite mer analytiskt granskande och/eller stilistiskt stilrent 
spänner ögonen i de nya svenska MSF:n; här i ett av de två MSF (Cloetta Center 
i Linköping) jag besökt i samband med mina deltagande observationer (avsnitt 
4.3.3): 
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Klas Thorberg: Den objektives pådrivande av den första egentliga svenska are-
nadebatten i Linköpings lokala medier: 

 
Diskussionen om Arenabolagets ekonomi fortsätter. På ena kanten 
Mats Johansson (s) kommunalråd och på andra sidan Christer 
Larsson kommunalpolitiskt starkt engagerad medborgare. Båda 
uppskattar Cloetta Center, men har skilda ståndpunkter beträffande 
fortsatta kommunala stödsatsningar på arenan (Klas Thorberg, 
www.corren.se/archive/2008/9/3/jvgnju61ddey05s.xml, 2008-09-
04).  

 
Fredrik Sjöshult: Den analytiskes frågor om slitstarka dilemman (d v s ”båda si-
dor” har bra poänger): 

 
Storklubbar vill stänga elitserien. Han har spelat i kvalserien för 
att rädda Linköping kvar i elitserien samtidigt som spaden sattes i 
marken för 250-miljonersinvesteringen Cloetta Center.  
 ”Cloetta Center skulle inte bära sig utan att vi spelar i 
elitserien konstaterar Mike Helber” [nu Linköping HC:s klubbdi-
rektör]. […]  
 Arenainvesteringarna har gjort att röster höjts för att 
stänga elitserien. För att eliminera riskerna i investeringarna har 
storklubbarna krävt att inget lag ska åka ur och att lagen i superall-
svenskan inte ska ha någon chans att avancera till elitserien. Mike 
Helber inser att det är att våldföra sig på svensk idrottstradition 
samtidigt som han i egenskap av klubbdirektör inser faran med da-
gens system (Fredrik Sjöshult, Dagens Industri/Reportaget, 2005-
03-03).  

 
Den erfarnes möjligheter att kombinera lyft blick och skärpa i detaljer med per-
sonlig stil framvaskad genom de många krönikorna: 
 
a) Mats Olsson: 

 
Just så. 
Från den nya tiden till den gamla.  
Från en chokladburk på östgötaslätten till en ingrodd liten lada i ett 
villaområde högt ovanför Örnsköldsvik.  
Kempehallen – en doft från förr; en doft från en tid när svensk id-
rott uppstod vid bruk och verk i arbetarklass.  
Jag kan verkligen älska det.  
[…] Jag förstår och accepterar förändring. Men mycken förändring 
gränsar till fördumning.  
 Chokladburken i Linköping är ny och fräsch och stor och 
modern och lyxig men – den saknar nåt så simpelt som själ. Cho-
kladburken ser ut som alla andra moderna arenor och – allting har 
börjat i USA. Jag var vanvettigt förälskad i de gamla centrala hal-

http://www.corren.se/archive/2008/9/3/jvgnju61ddey05s.xml
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larna i Toronto, Montreal, Detroit och Boston. I dag är allt utflyt-
tat, heter likadant och ser likadant ut. Likriktningen gör allting 
både lättsmält och lättspytt. 
 […] Kempehallen är älskvärd av samma anledningar som 
Örjans vall i Halmstad och Stora Valla i Degerfors är det. De är 
små Ferdinand-tjurar som inte vill, som nöjer sig med att ligga 
rygg vid en å, i en skog – eller i ett villaområde.  
 En sorts derby i går: Modo-Timrå 3-2. 
 […] Den nötta hallen var packad och larmig och det var 
rätt lustigt att höra hur båda klackarna lånat sina uttryck från fot-
bollen.  
 – Domarjävel, från Timrå-hållet.  
 – Hata, hata, hata Timrå, från Modo-hållet. 
 Och spontan sång när Markoolio-hiten fick heta ”In med 
pucken i mål”. 
 Jag har, i en idrottsarena, aldrig pratat med vilt främman-
de människor så mycket om Nick Lowe, NRBQ, Geraint Watkins, 
Refreshments, Blasters, Wilmer X och Delbert McClinton som i 
Kempehallen i går. Det säger kanske en del om både musiksorten 
och människorna i Örnsköldsvik (Mats Olsson, Expressen, 2005-
01-26). 

 
b) Johan Esk: 

 
Nu fick jag äntligen några timmar i Winnerbäck-land.  
 Hann inte kolla in läget i hans stadsdel Vidingsjö men såg 
hockey alldeles i närheten av Skylten. Stans musikcentrum. Plat-
sen där Lars Winnerbäck och hans gamla punkband Snoddas en 
gång repade samma låt om och om igen så att någon fick nog och 
drog ur sladden.  
 Winnerbäck är beviset på att det går att bli profet i sin 
egen stad. Trots att hans musik ibland handlar om drömmarna han 
hade om att ta sig bort. Mot något större. Något som skulle vara 
bättre.  
 Nu sitter jag i Linköpings HC:s färdiga resultat av dröm-
marna om något större, bättre, högre. Cloetta Center.  
 Här fanns förut Stångebro Ishall och en mindre men heta-
re publik.  
 Cloetta Center är nutiden och framtidens hockeyhall. På 
gott och ont. Det är snyggt, bekvämt, men ingen pulshöjare.  
 I torsdagens Östgöta Correspondenten är White Lions – 
nej det är inga Rotary-wannabes, det är LHC:s supporterklubb – 
ordförande Clabbe Lindblad sur. Stämningen är seg. Slipsarna är 
trötta.  
 Det var inte bättre igår och det visar problemet när svensk 
hockey gör sin skönhetsoperation 
 Det är en sak att bygga nytt.  
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 En annan att ha kvar den gamla stämningen innanför de 
nya väggarna. LHC har ökat sin publik – och minskat trycket. Det 
kommer in mer pengar, det kommer ut mindre peppande.  
 Winnerbäck sjunger ofta om figuren Fröken Svår. Den 
senaste månaden har hon haft många bröder i Linköpings HC (Jo-
han Esk, Dagens Nyheter 2005-03-11).155 
 

Både Mats Olsson och Johan Esk gör tämligen kritiska läsningar av skeendena. I 
sådant raster blir Cloetta Center en svensk, lokal anpassning till internationella 
förhållanden, eller mer specifikt, en kreativ imitation av vad t ex Conn Smythe 
med partners genomförde under 1920-talet då de med byggandet av Maple Leaf 
Garden i Toronto, Kanada, sökte konkurrera i den tidens underhållningsekono-
mi:  

 
[In T]he burgeoning entertainment economy of the late 1920s, en-
trepreneurs built sport spaces that projected an aura of middle-
class respectability […] [and] designed and operated their new 
arena (built in 1931) to anticipate and produce respectable specta-
tors at a particular intersection of class, gender, and ethnic expec-
tations (Field, 2008: 649). 

 
Som kontrast till sådan kritisk läsning kan Lindfelts iakttagelse (2007: 74) om 
arenors förändrade funktion och mening i relation till lokal identitetsformering 
noteras; att arenan har utvecklats till att bli den nya huvudsakliga geografiska 
noden i lokalsamhället i och med att spelarna kommer och går i rask takt - identi-
tetsformeringen förskjuts från ”spelarna i Linköping” till ”spelet [på arenan] i 
Linköping”.  

Min egen position är den att jag gärna utgår från Olssons och Esks kritiska 
läsningar men ogärna kvarstår i dess effekter utan istället gör sådan läsning till 
angreppspunkt för uppväxling av underhållningsidrottsliga frågor till samhälle-
ligt angelägna frågor på det vis som Lindfelt aktiverar. Med den analytiska för-
storing som genomfördes i avsnitt 5.2.2 extraherades ur det empiriska materialet 
nio grundgestaltningar (numrerade) samt olika varianter på och aspekter av re-
spektive grundgestalt (bokstaverade) av det problem som annonserats (avsnitt 
1.1) – den upplevelseindustriellt organiserade underhållningsidrottens kapacitet 
till transformation av samhällen, individer, värden och värderingar genom inten-
siv materiell och kommunikativ närvaro – eller i kortare version, underhållnings-
idrottens kommunikativa kapacitet.  

De nordiska ländernas tyngdpunktsförskjutning mot att fokusera på en mer 
pluralistisk och dialogisk demokrati där ”focus has shifted to the organization of 
communication processes and the necessity of including several viewpoints in 
decision processes and public debates” (Byrkjeflot, 2003: 34) har i Sverige så här 
långt inte i någon större utsträckning aktiverat de ”[s]porting metaphors [that] sa-

––––––––– 
155 Värt att notera är att det är en slutspelsmatch Esk krönikerar över. Grundseriens många matcher 
kan ibland frammana en viss seghet och trötthet medan slutspelsmatcher sällan upplevs så.  
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turate everyday language” (Booth, 2004b: 104) utan mestadels exploaterat (av-
snitt 3.1.3) de underhållningsidrottare och den underhållningsidrott som genere-
rar så vitala möjligheter till metaforer och andra kommunikativa resurser. De nio 
grundgestalterna (avsnitt 5.2.2) görs därför till angreppspunkt för detta kapitels 
avslutande avsnitt i vilket jag ånyo verkar på det kommunikativa entreprenörs-
kapets som-plan.  

6.4 Underhållningsidrottens kommunikativa 
kapacitet 
Att beakta underhållningsidrott som ett samhälleligt möjlighetsrum och under-
hållningsidrottens samspelande kontradiktioner som grundläggande generativ 
kraft inom sådant rum, är att vilja gå bortom den modernistiska idrottsliga histo-
riografi som sattes inom analytisk parentes i kapitel 3. Det är en vilja att bejaka 
den marknad som formerar sig kring ”the fundamentally social character of 
sport” (Dunning, 2001/1999: 240) som ett lika givet inslag som just detta funda-
ment vilket inbegriper snarare än utstöter det asociala idrotten också genererar 
(Teitelbaum, 2005). Det är en vilja att beakta postindustriell underhållningsidrott 
så den framskymtar t ex i mediematerialets spännvidd och variation (kapitel 5) 
samt i mina försök på som-planet (avsnitten 2.3, 3.2, 4.3, 5.3 och detta avsnitt) 
att begreppsligt och teoretiskt vidareutveckla denna spännvidd och variation.  

Poängen här är inte någon slags idé om en problemfri underhållningsidrott i 
harmoni, om statisk ordning och reda mellan divergerande krafter eller om slapp 
synkretism utan snarare om en handlingsorienterad acceptans inför omöjligheten 
med sådant. Underhållningsidrott ska i koncentrat rymma inget mindre än livet 
självt och då blåser det givetvis till regelbundet då dess kapacitet att såväl accen-
tuera som normalisera olika aspekter av människors vardag vilar på den konstant 
som håller för sant att ”poängen” med underhållningsidrott är att det alltid finns 
mycket att vara fundamentalt oenig om. Sådan notorisk motsägelsefullhet och 
motstridighet är konstitutivt nödvändigt för såväl bibehållen fascination inför 
underhållningsidrottens femdimensionella atleter som för underhållningsidrot-
tens kommunikativa kapacitet och samhällsrelevans.  

Aktivering av underhållningsidrottens möjlighetsrum är ett sätt att menings-
fylla t ex svensk elitserieishockeys ymniga tal om ”alla möjligheter” som något 
mer än det innehållsligt utsagda i en modernistisk trop. Underhållningsidrott är 
inte enbart ”intertwined with virtually every aspect of the economy” (Gillentine 
& Crow, 2005: 2). Marknaden är samtidens stora diskurstyp i relation till under-
hållningsidrott vilket skymmer att underhållningsidrott historiografiskt träder 
fram som en sammansatt praktik som konstituerats av och sammanflätats ur 
andra stora diskurstyper som vetenskap, filosofi, religion, och kultur (se t ex 
Fotheringhams, Sport in Australian Drama (1992), för analys av intima historis-
ka kopplingar mellan idrott, balett, opera och teater). Underhållningsidrottens 
möjlighetsrum aktiveras således inte utifrån enbart några enstaka diskurstyper, 
någon enskild teori genererad ur ett specifikt fält eller variabelforskningens fin-
kalibrerade reduktionism.  
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Mitt huvudargument är istället att den mångdimensionella underhållningsid-
rotten kan förstås som en livsfilosofi för många utövare och miljardtals anhänga-
re156, som en extremt detaljerad applicerad vetenskap (i bokstavlig mening; 
kroppen som applikation157), som världens mest spridda populärkulturella före-
teelse158, som en form av utövande och deltagande vars diskursiva fundament är 
religionen159 samt som en global mångmiljardindustri vars betydelse för 1900-
talets nationalkapitalism endast överflyglas av dess betydelse för 2000-talets fö-
retagskapitalism.160 Som teoretisk illustration av detta huvudargument används 
två citat. Det första belyser diskurstypen marknad med en syn på underhållnings-
idrott som kundanpassad upplevelse: 

 
Selling shares to the public in 1998, the Cleveland Indians Base-
ball Co. stock prospectus (p.4) explains: ”Fans at Jacobs Field are 
offered a customer-focused experience in an attractive, comforta-
ble environment featuring a variety of amenities, concessions and 
merchandise options and a courteous, well-trained staff” (Pine & 
Gilmore, 1999: 218).  

 
Det andra citatet fångar den intima sammanflätningen mellan diskurstyperna ve-
tenskap, filosofi religion och kultur och därmed underhållningsidrottens kapaci-
tet att generera transformativa upplevelser för utövare, arenaåskådare och medie-
konsumenter i ett och samma live-ögonblick: 

 
The symbolic value of sport is ideally expressed through participa-
tion, just as religious engagement is enhanced through participa-
tion in ritual. It is the athlete, intently engaged in performance, 
who experiences the process of transformation directly. He enacts 
the ritual of conflict, and he experiences the catharsis of conflict 
resolution. Those who watch from the sidelines are privy to the 
mythology, the symbolic story of conflict resolution. Myth pro-
vides a coherent story that explains the moral and social order; ri-
tual allows one to act out the symbols and is therefore a more po-
werful transformative experience. 

––––––––– 
156 ”Den finska sociologen J. Asplund säger bl.a. att ”ett mer entydigt mål för mänsklig strävan än det 
den moderna tävlingsidrotten tillhandahåller har kanske aldrig funnits”” (Lindfelt, 1999: 9). 
157 ”Vetenskaplig produktion av vinnare” med Tännsjös och Tamburinis spetsiga formulering (2000).  
158 ”Den moderna idrottsrörelsen med professionell elitidrott som reklamfönster är ett av de mest glo-
bala fenomen som finns i modern tid” (Lindfelt, 1999: 9).  
159 Diskursivt ursprung: “I ett tal den 6 mars 1929 fastslår den franska baronen Pierre de Coubertin, 
den moderna olympiska kommitténs upphovsman att, “(l)ike ancient athletes, modern athletics is a 
religion, a belief, a passionate movement of the spirit” (Lindfelt, 2005: 1). Samtida skepnad: ”The 
symbolic content of athletic competition has remained the same, even though it has been severed 
from its twin – religion. Religion and sport are related symbolic systems, though religion operates in 
the spiritual realm and sport in the secular arena. Both provide a context for transcending everyday 
reality. They are mutually enhancing” (Womack, 2003: 226).  
160 Se t ex Andrews et al (2004) för analyser av relationer mellan underhållningsidrott och transnatio-
nell företagskapitalism samt dess effekter på nationella kulturer och identiteter.  
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The symbolic experience of spectators comes from 
watching the enactment of heroic themes of transformation. Being 
present at a sporting event increases the sense of participation. In 
company with others, the sports fan shares the thrill of victory or 
the agony of defeat. Watching a sporting event ”live” on television 
or other media is a step removed from being in the arena of con-
flict. However, the context is still more immediate and conveys a 
greater sense of urgency than reading a summary in the newspaper. 
Reducing an athletic contest to scores or statistics is the ultimate 
impoverishment of the sporting myth. It shifts the focus from the 
process to the product, whereas in a symbolic contest, the dynamic 
of conflict resolution is far more intrinsically rewarding than the 
results.  

Secularization has deprived athletes of symbols for ex-
plaining and codifying transformative aspects of athletic achieve-
ment. Competing in sports needs no explanation, however, since it 
is pure experience, and impassioned acting out of conflict. Partici-
pation in sports retains the force of ritual to dedicated athletes. The 
sense of achievement resulting from physical excellence is not 
simply mastery over an external opponent, but mastery over one-
self (Womack, 2003: 225-226).  

 
En rättfram representation som den från Pine och Gilmore (1999) är företags-
ekonomiskt informativ och ett viktigt bidrag till förståelsen av underhållningsid-
rott som högoktanig totalupplevelse på marknadens villkor. En finkalibrerad 
tolkning som Womacks (2003) är poetiskt skön, teoretiskt informativ och ett vik-
tigt bidrag till förståelsen av underhållningsidrott som mångdimensionell total-
upplevelse på fler villkor än marknadens. Men utan hudnära praktik/empiri idea-
liserar romantiserar och reifierar båda framställningarna en redan diskursivt om-
huldad praktik. Det är nödvändigt att ta Pines och Gilmores representation som 
den konsultorienterade produkt den är men därför inte utan en rad goda poänger. 
Det är nödvändigt att blodfylla Womacks formuleringar som “enacting the ritual 
of conflict” och “to act out the symbols” för att ta hennes samtal om underhåll-
ningsidrott till en inte fullt lika skön men mer sannolik nivå där makt, pengar, 
korruption, våld, klass och ideologi sammantaget utgör ett mer krasst raster över 
den annars dominerande förståelsen av underhållningsidrott som ett symboliskt, 
rituellt, estetiskt, interkulturellt, fredsfrämjande, folkligt, festligt, och (för plat-
sen) imagehöjande och inkomstbringande arrangemang.  

Det samtal som svensk idrottsjournalistik för om såväl underhållningsidrot-
tens excesser, om dess magi som om de många sakfrågor som framträder i av-
snitt 5.2 utgör i det sammanhanget en viktig form av samhälleligt väl förankrat 
kommunikativt entreprenörskap som vidgar spännvidden på tillgängliga före-
ställningar om underhållningsidrott relativt de föreställningar om underhållnings-
idrott som t ex RF som diskursiv praktik och sport management som vetenskap-
lig diskurstyp och genererar. Är intentionen därutöver att söka begripa ett feno-
men som Formula 1 (avsnitt 5.3) eller försöka sätta begrepp på vad som sker när 
Anja Pärson lämnar människoform och övergår till en femdimensionell postin-
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dustriell atlet med explosiv idrottslig, politisk, ekonomisk och mänsklig kraft, el-
ler utveckla normativa idéer om hur underhållningsidrott kan göra människan 
delaktig i närvaro inom upplevelsesamhällets tendens till iscensatt tillvaro, eller 
gestalta hur morgondagens 12-åringar kan göra mer (agera och leva; behärska 
såväl språkets värld samt härska i bildens värld) än det (konsumera och posera) 
som Smith och Westerbeek (2004) ser dem göra i sin uppdelning mellan verklig-
heter och virtualiteter (samtliga exempel från avsnitt 3.2), behövs dock ”något 
mer” än en aldrig så generativ idrottsjournalistik.  

Som avslutning på detta avsnitts gestaltning av tänkbara möjligheter med un-
derhållningsidrott som samhälleligt relevant upplevelseindustri vill jag därför 
framhålla två exempel på hur man i konventionell betydelse (avsnitt 1.2) kan gå 
”på djupet” med respektive diskurstyp i den mångdimensionella underhållnings-
idrotten (vetenskap, filosofi, religion, kultur, marknad) för att därigenom ytterli-
gare penetrera möjligheter med underhållningsidrottens samhällsrelevans. 

För den sistnämnda diskurstypen (marknad) har ett förslag på en tämligen out-
forskad väg (den inom modernistisk idrottshistoriografi tystade entreprenören) 
redan introducerats (avsnitt 3.2) varför exemplet här utgörs av att visa på hur ent-
reprenörskapteori t ex skulle kunna generera insikter kring fall likt det om brö-
derna Starostin som med start i ett förrevolutionärt Ryssland skapade, drev och 
utvecklade ett underhållningsidrottsligt imperium runt Spartak Moskva som nav: 

 
In the last decade, scholars of sport have devoted considerable at-
tention to studying the relationships between teams and their sur-
rounding communities. Where those communities have been com-
posed largely of laboring people, sport, the favorite entertainment 
of male factory hands, can reveal a great deal about working-class 
life. These men, subject to the controls of the assembly line, were 
more likely to reveal themselves at play than at work, but the de-
scription of the audience is only one part of this puzzle. It is 
equally important to examine the organizers or owners of teams. 
[…] Spartak therefore, cannot be understood without examining 
the role of the Starostins, particularly the eldest, Nikolai, and An-
drei. They rose from the dangerous streets of prerevolutionary 
Moscow to manage Spartak's predecessors during the 1920s, when 
making money was both permissible and necessary. In creating a 
highly successful team through what some felt was suspect busi-
ness methods, they became extremely popular, while enjoying a 
measure of independence from the regime. They operated at the 
highest levels of the party, employing their own patronage network 
to do battle with Dinamo, not only on the playing field but in the 
corridors of political power. Elite connections were necessary for 
the Starostins to achieve their fundamental aim - the running of a 
sports-entertainment enterprise. Eventually, their approach an-
gered powerful enemies in the secret police, and they were swept 
into the purges. Yet the Starostins' tactical cultivation of friends in 
high places did not diminish their support among the capital's la-
boring men” (Edelman, 2002: 1445, min kursivering). 
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Det andra exemplet rör den diskurstyp (religion) som i samtiden ”präglas av en 
djupgående religiös transformation inom och utanför de stora etablerade, religiö-
sa traditionerna” (Lindfelt, 2006: 327) varför Lindfelt ser det som ”särskilt in-
tressant att diskutera den moderna elitidrottens betydelse i ett livsåskådningsre-
levant perspektiv” (Lindfelt, 2006: 328). I Meningsskapande idrott. Livsåskåd-
ningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster (2006) analyserar och disku-
terar Lindfelt åtta olika alternativa förhållningssätt till idrott som religion (Lind-
felt 2006: 246-249 i koncentrat; 261-326 i detalj prövat mot empiriskt material). 
Dessa åtta olika förhållningssätt är följande: 
Idrott som arena för sekulär religionstransformering: Det sekulära utgör ett 

alternativ till det religiösa; idrott blir något som efterliknar något religiöst 
och/eller livsåskådningsrelevant.  
Idrott som social arena för det transcendenta: Samtidens starka betoning på 

den enskilda människan och dennes individualitet, vilket genererar ett behov av 
och ansvar för att utveckla sin personlighet och forma sig själv på vis som gör 
självet tillfreds och omgivningen väl till mods, kan komma till uttryck via det id-
rottsliga; idrott som arena förändring och utveckling av identitet och självförstå-
else varigenom idrottsliga erfarenheter som pekar mot något utöver sig själva 
kan uppstå.   
Idrott som social arena för helighetserfarenheter: En variant på det andra för-

hållningssättet med skillnaden att det religiösa inte ställs mot det sekulära; idrott 
som exempel på hur nya slags religiösa erfarenheter formuleras, uttrycks och 
förmedlas (en postmodern religionsförståelse).  
Idrott som social arena för religiöst momentana gestalterfarenheter: En första 

underkategori till det tredje förhållningssättet vilket betonar fragmentering snara-
re än holism161; idrott som religiöst präglad nu-upplevelse (”I en sådan position 
kan enskilda händelser, symboler, upplevelser, erfarenheter, känslor och stäm-
ningar endast ha eller få religiös dignitet momentant utan att de på något djupare 
plan strukturerar t.ex. individs hela liv”, Lindfelt, 2006: 276). 
Idrott som kanal för överväldigande religiösa höjdpunktserfarenheter: En 

andra underkategori till det tredje förhållningssättet vilket betonar de närmast ex-
tatiska nu-upplevelserna; idrott som (med min i denna text använda terminologi) 
”peak experiences” eller ”fullödiga totalupplevelser” (se även Lundberg, 2007: 
186).  
Idrott som social arena för livsåskådningsrelevanta erfarenheter: Den första 

av tre avslutande förhållningssätt som ger utrymme för livsåskådningsrelevanta 
alternativ som inte är religiöst bestämda; idrott som verksamhet och aktivitet i 
relation till den aktuella livsåskådningen.  
Idrott som social arena utan livsåskådningsrelevant tillitsförankring: En 

vidgning av föregående förhållningssätt vilket baseras på ett avståndstagande 
”från att religion, religiösa erfarenheter eller livsåskådningsmässig relevans har 
något med idrott att skaffa” (Lindfelt, 2006: 301); idrott som idrott, som något 

––––––––– 
161 ”… en position där den religiösa erfarenheten inte förmår eller används till att skapa en menings- 
och ordningsskapande helhetsstruktur för den enskilda individen” (Lindfelt, 2006: 276). 
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väsentlig och viktigt men ändock särhållet från i ett i övrigt bejakande förhåll-
ningssätt inför religion och/eller livsåskådningsrelevanta alternativ.  
Idrott som social arena för livsstilsrelaterade och identitetsskapande erfaren-

heter: En ytterligare vidgning av det sjätte förhållningssättet i vilket ”idrott och 
idrottsutövning inte är direkt livsåskådningsrelevant […] men […] inte heller 
saknar betydelse för den idrottande individen på ett slags livsstilsnivå” (Lindfelt, 
2006: 317); idrott som en livsform som ”bidrar till en mera allmän identitetskon-
struktion utan att frågan om existentiell relevans blir aktuell” (Lindfelt, 2006: 
317).  

Detta exempel från diskurstypen religion belyser vikten av den finkalibrering 
som nödvändigtvis måste äga rum för att mer i detalj meningsbestämma den 
postindustriella underhållningsidrott som här presenterats som en tänkbar möj-
lighet att beakta. Exemplet belyser därtill att denna tänkbara möjlighet inte är 
gripen ur luften, som något slags barn av denna texts inre sammanhang, utan att 
den på olika vis tangerar och relaterar sig till samtal i andra diskurstyper om un-
derhållningsidrott. T ex är de tredje, fjärde och femte förhållningssätten exempel 
på den typ av resonemang som förs i denna text, men givetvis med utgångspunkt 
i den egna diskurstypens inre logik. Avslutningsvis har jag med detta exempel 
också velat framhålla det produktiva med att skava den egna diskurstypen mot 
gränserna för anliggande diton; det är i de rissen som den hybriditet som Boje et 
al (2003) framhåller blir konstitutiv snarare än gränsöverskridande, utsmetande, 
överslätande och förenklande:  

 
… we are in a hybridity of feudal, modern, and postmodern 
epochs. While there has been a postmodern turn (Best & Kellner, 
1993, 1997, 2001), it is not complete and not without opposition or 
hybridity. The postmodern turn has changed the dominant theatrics 
of our epoch, but not completely replaced predecessors. Our view 
is that we are in a dialectical process of several dramaturgical per-
spectives (Boje et al., 2003: 7). 

 
Boje et al. pekar på hybriditet som etablerat tillstånd, d v s inte som ett kaotiskt 
och övergående mellanspel mellan två ordningar utan snarare som en konstitutiv 
(o)ordning för de olika kombinatoriska levnadssätt postindustriella människor 
har att förhålla sig till. Underhållningsidrottens arenor har visat sig vara centrala 
i sådan kombinatorisk (o)ordning genom sin kapacitet att blanda antikt, feodalt, 
modernt och postmodernt idégods till motstridiga och därmed produktiva och fa-
scinerande gestaltningar. Huvudargumentet här har varit att det i dessa gestalt-
ningar ryms tänkbara möjligheter i relation till olika samhälleliga sammanhang 
varav den svenska upplevelseindustrin är ett. 
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7. Ett inspel 

 

 
Bild 11: En av sju bilder i Lavazzas kalender 2009 (”May-June”).  

Foto: Annie Leibovitz. Källa: www.lavazza2009.com/, 2009-08-05. 
 
Lavazzas bildspråk framhålls ofta som ledande vad gäller marknadsorganiserade 
upplevelseerbjudanden; estetiskt avancerat och kulturellt informerat, i detta fall, 
med referenser till det som ”Italianity” kan meningsfyllas med.162 Innehållsligt 
kommunicerar Lavazza inget nydanande. Inslagen i Lavazzas kalender för 2009 
är vedertagen postmodern sampling av det kändaste av det kända ur italiensk 
kultur och historia. Genom att innehållsligt appellera till en minsta gemensamma 
nämnare (kulturella referenser massorna känner till) med ett marknadsestetiskt 
tilltal grundat i en känsla av exklusivitet (något individen tilltalas av) lyckas La-
vazza kombinera positiv samhörighet med upplevd individualitet. Allt fokus är 
på formaspekten (design, image, marknadsföring) medan innehållsaspekten 
kommunicerar stereotypi. För högsta kvalité på formaspekten anlitas berömd fo-
tograf och supermodeller vilka har att agera på den egenhändigt byggda kopian 
av en av Roms teatrar. Innehållsligt förlitar man sig bland annat på “one of the 
most referenced and reproduced artistic images in the world today” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man, 2008-11-15), Leonardo da Vincis 
bild på den manliga kroppens anatomi, ’den vitruvianske mannen’: 

––––––––– 
162 “Lavazza coffee has unveiled the 17th edition of its iconic calendar, shot by renowned celebrity 
photographer, Annie Leibovitz. Each image explores what the company calls ‘Italianity’, and its in-
fluence on art, cinema, history and culture” (www.coloribus.com/adsarchive/prints/lavazza-vitruvian-
man-by-leonardo-da-vinci-205255/, 2009-07-07). 

http://www.lavazza2009.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man
http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/lavazza-vitruvian-
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Bild 12: Den vitruvianske mannen på det italienska 1-euro-myntet. 

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man, 2008-11-15. 
 

 

 
Bild 13: Michael Phelps – 23-faldig världsrekordhållare i simning – som den vitruvianske mannen  

i reklam för Speedos simdräkt LZR Racer. Montage: Speedo International Limited.  
Källa: www.speedointernational.com, 2009-07-27. 

 

 
Bild 14: “Vitruvian Mann: Too many distractions, too little time.”  

Originalverk: Merlin Mann/43 Folders. Källa: www.43folders.com, 2009-07-27. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man
http://www.speedointernational.com
http://www.43folders.com
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Med underhållningsidrottens marknadsmässiga kärnkomponenter grafiskt sam-
mankopplade – den upplevelsesamhälleliga fronten (Lavazza), penningen (Eu-
romyntet), högteknologin (Speedo) och populärkulturen (Lifehacker) – genom 
underhållningsidrottens fundament, den manliga kroppens perfekta proportio-
ner/da Vincis vitruvianske man som sammanhållande minsta gemensamma näm-
nare, är det så dags att utifrån de ställda forskningsfrågorna presentera studiens 
slutsatser. Studiens övergripande slutsats är att den formering av en svensk upp-
levelseindustri som diskuterats i texten i termer av konkurrensutsättning av den 
upplevande och erfarande människa som tidigare var ”förbehållen präster och ar-
tister” (Lindqvist, 2007: 28) kan läsas som ett omvälvande kommunikativt entre-
prenörskap som genererar en medvetandeindustri (Enzensberger, 1962) inom 
vilken slagen står kring att länka just sin externa verklighet till individens inre, 
personliga och subjektiva verklighet och därmed till dennes sökande efter me-
ning och syfte (Gustafsson, 2008: 25). Dispositivt anges denna övergripande 
slutsats som rubrik för nästa avsnitt i vilka sedan ”mindre slutsatser” (kursiv stil) 
presenteras i avsnitt 7.1 – 7.2, dels integrerat i olika exempel, dels med hjälp av 
återkopplingar till tidigare avsnitt i texten.  

7.1 Medvetandeindustrin 
En söndagsmorgon delade jag frukost med Shirley Valentine. På en strand i 
Grekland sa hon i all enkelhet: 

 
– Varför fick vi alla dessa känslor, drömmar och förhoppningar om 
vi inte klarar av att utnyttja dem?  

 
Havet svarade inte varför en ledsen Shirley resignerat konstaterade: 

 
– Så försvann Shirley Valentine. Hon gick förlorad i allt detta out-
nyttjade liv. 

 
Livet-på-tv slutar sällan så sorgligt. I några söndagsmorgoncharmiga scener livar 
Shirley upp min ensamhet i sockerbiten163 då hon når katharsis genom tavernaä-
garen Costas Caldes försorg. Efter lite förvecklingar reder det upp sig i slutsce-
nerna då hon och influgne maken åter kom att se varandra i det behov av föränd-
ring som Shirley initierat genom sin resa. Shirley Valentine (Brittisk-amerikansk 
dramakomedi från 1989 i regi av Lewis Gilbert) gick på knal sändningstid i en 
kanal få bryr sig om (TV4+, 2006-07-02) vilket var lite synd då filmen både var 
rolig och bjöd på ett korn av klarhet – om hur människan brukar de sinnliga re-
surser och det vidunderliga register av känslor, drömmar och förhoppningar hon 
utrustats med för utveckling av egenmakt och ett bra liv – genom berättelsen om 
en engelsk hemmafru som i Grekland möter sig själv. Filmen kanske inte räknas 

––––––––– 
163 Smeknamn på det hus på campusområdet i vilket Ekonomihögskolan vid Växjö universitet har ett 
par lägenheter för tillfällig uthyrning för allehanda resenärer i vetanden och villfarelser.  
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till upplevelssamhällets front men sa onekligen någonting om den och dess hitt-
illsvarande syn på mänskliga känslor, drömmar och förhoppningar. Jag har med 
texten sökt öppna några glipor i denna front i vilka nästa generations upplevelse-
entreprenörer redan agerar. Fronten – i texten representerad av espressons La-
vazza och re-presenterad under textens gång av en espressokonsument på nivåer 
någonstans mellan Gargantua och Kakmonstret – flyttas, förändras och formeras; 
upplevelseindustrins andra kapitel är i tillblivelse. I det kapitlet tror jag vi ska 
låta Lavazza och deras frontlikar vara. Enda innovativa innehållsliga inslag i 
Lavazzas version (Bild 11) av den vitruvianske mannen är att mannen är en 
kvinna. Bortser vi från kaffe-aspekten i bilden gör kvinnan i högt skuren bad-
dräkt i två steg (först med armarna horisontellt relativt kroppen i övrigt, sedan 
med armarna snett uppåt relativt kroppen i övrigt) sig redo för ett simhopp ned i 
bassängen. Lanseringen av denna och de andra kalenderbilderna i oktober 2008 
sammanfaller på några månader när med sommar-OS i Peking 2008. Det kan 
vara en slump, kanske inte. Det går att läsa Lavazzas bild som en kil in mellan 
ett perfekt manligt kroppsideal grundat i Polykleitos, Vitruvius och da Vinci som 
människans mått och strävansmål och underhållningsidrottens arenor som ledan-
de världsmarknad och global förkunnare av detta ideal. Lavazzas svala väster-
ländska skönhet är harmoniskt uppställd och framställd som njutningens apostel 
för kaffe samt sammanvävd med en idrottsgren som i normalfallet uppfattas som 
kvinnlig och estetiskt sofistikerad. Relativt den bildsvit som publicerades inför 
OS i Peking 2008 i Nanrenzhuang, den kinesiska motsvarigheten till amerikans-
ka Playboy, är Lavazzas kommunikativa innovation dock en tam inkilning: 
 

 
Bild 15: Inför OS i Peking 2008. Bild från bildsvit i Nanrenzhuang 2008 May Issue.  

Foto: Okänd. Källa: www.nanrenzhuang.net/, 2009-01-07. 

http://www.nanrenzhuang.net/
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I upplevelsesamhället används underhållningsidrott av ett italienskt espressoföre-
tag och av en kinesisk herrtidning på olika vis men ligger så nära varandra i 
kommunikativa uttryck att ett blindtest sannolikt inte skulle kunna härleda rätt 
bild till rätt media om någon av de lite mindre våldsamma bilderna i Nanrenzhu-
angs bildsvit istället valts. I delad förkärlek för kitschens möjligheter skiljer man 
sig åt i det avseende bl a Colette Dowling164 resonerar kring i det att Nanrenzhu-
ang relativt Lavazzas reaktionära finsexism representerar asiatiska kvinnliga un-
derhållningsidrottare som avsevärt mer aktiva subjekt i en idrottsgren som i nor-
malfallet uppfattas som manlig och estetiskt vulgär. I en sådan kommunikativt 
inverterad värld är det som Askestad säger ”livsavgörande vad vi utsätter våra 
sinnen för” (avsnitt 3.2). Det blir därmed av vikt att utveckla förmåga till något 
som kanske kan benämnas multimodal källkritik; kapacitet att på konstruktiva 
vis förhålla sig till kaskaderna av bilder och symboler i upplevelsesamhällets 
teckengallerior. Troligen är det då varken Lavazzas eller Nanrenzhuangs objekt 
för njutning som sitter på de nydanande svaren eller på de överraskande frågor-
na, den formmässiga fulländningen av kitsch till trots. Blir det ändå så, lägger jag 
min röst på Nanrenzhuang och passar på Lavazza.  

Hur rösterna faller i Eringsboda återstår att se. Att man investerat i medvetan-
deindustrin står dock klart liksom att man på delvis andra vis meningsbestämmer 
den nya rotmetafor165 som genererats genom främst KK-stiftelsens marknads-
formerande kommunikativa entreprenörskap: 

 
Eringsboda ligger mjukt inbäddat i böljande skog. Vid infarterna 
till byn står skyltar med texten "Eringsboda – upplevelsebyn med 
livskvalitet". Texten syftar på den upplevelseindustri som finns i 
närområdet samt på den fantastiska boendemiljön. Många som 
kommer till Eringsboda häpnar över den fantastiska miljön 
(http://www.eringsboda.nu/index.407---1.html, 2009-02-18). 
 

 
Bild 16: ”Eringsboda – Upplevelsebyn med livskvalitet!”  

Källa: http://www.eringsboda.nu/, 2009-02-18. 
 
Med upplevelse som generativ rotmetafor formerades Vision Eringsboda 

––––––––– 
164 I Svaghetsmyten. Kvinnor på väg mot fysisk jämlikhet (2002/2000) framhåller Dowling ”idrotten, 
och mannens påstådda fysiska överlägsenhet, […] [som] det patriarkala samhällets grundsten, dess 
sista bastion och dess mest långlivade lögn” (Magnus Sjöholm, Smålandsposten, 2002-12-03). 
165 Grundläggande kognitiva paradigm över hur värld och omvärld förstås. 

http://www.eringsboda.nu/index.407---1.html
http://www.eringsboda.nu/
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Bild 17: Vision Eringsboda (Punkt 1). Källa: Leader Blekinge (2007). 

 
… vilken med undantag för ett styck Dackestaty stöp för denna gång…  
 

 
Bild 18: Vision Eringsboda (Punkt 5-6). Källa: Leader Blekinge (2007). 

 
… vilket är sådant som händer.  

Poängen med exemplet Eringsboda är mindre utkomsten av processen men 
mer det man samlade sig kring i ansträngningarna att vitalisera byn och bygden. 
Diskursivt agerade man genomtänkt då man gjorde an till den dominerande för-
ståelse av upplevelseindustri som KK-stiftelsen etablerat (”den upplevelseindu-
stri som finns i närområdet”), varigenom man utverkade projektpengar, samt i 
samma mening lade till det ’samt’ (”Texten syftar på den upplevelseindustri som 
finns i närområdet samt på den fantastiska boendemiljön”) som visar på insikter i 
det kommunikativa entreprenörskapets utvidgande kapacitet. Genom klok angö-
ring till det existerande vidgade Eringsboda den lokala förståelsen av upplevelse 
till att också omfatta, ja rent av centreras kring, ”den fantastiska boendemiljön” 
och ”den fantastiska miljön”. Exemplet visar på hur upplevelseindustrins möjlig-
hetsrum kan vidgas till samhälleligt angelägna frågor för var och en och inte en-
bart vara en angelägenhet för den kreativa klassen. Boendemiljö och miljö som 
nästa ”officiellt” accepterade upplevelseindustri? Tvivels utan en tänkbar möj-
lighet även bortom Eringsboda där sådan möjlighet redan genomförts (utan stör-
re resultat men det är av genomförda möjligheter, även de mindre lyckade, som 
entreprenörer lär).  
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Exemplet svensk elitserieishockey/MSF i vilket upplevelse som generativ 
rotmetafor används samt i exemplen i avsnitt 2.2.2 (ondska, krig, äktenskap, ve-
tenskap, religion, mytologi, västerlandet, nyliberalism, tid, basindustri, mässor, 
bibliotek) vilka på olika vis relateras till rotmetaforen, visar sammantagna på 
volym och omfång på det kommunikativa entreprenörskapets utvidgande kapaci-
tet. Det förefaller vara så att upplevelse som rotmetafor kan användas, relateras 
och vidgas till i stort sett vad som helst. Att upplevelse som rotmetafor och nå-
got-som-Upplevelse som lära (avsnitt 1.1) på kort tid nyttiggjorts på varierade 
vis visar således på rotmetaforens/lärans generativa kapacitet men också på det 
kommunikativa entreprenörskapets urholkande kapacitet. I de slag som kommer 
slag i slag på medvetandeindustriella slagfält på vilka strider konstant utspelas 
om att länka just sin externa verklighet till individens inre, personliga och sub-
jektiva verklighet och därmed till dennes sökande efter mening och syfte, byts 
vapenslag när så behövs. En risk med sådant frekvent bytande relaterat till något 
som på kort tid kom att betyda allt är givetvis att bytandet som sådant kan kom-
ma att ta överhand samt att det som på kort tid kom att betyda allting över tid kan 
komma att betyda intet.  

Exemplen 5-6 i avsnitt 2.2.1 visar hur sådan risk kan bemötas då de visar att 
upplevelse som rotmetafor är frikopplad från tid och rum; d v s hur upplevelse 
som rotmetafor är teoretiskt användbar då den i dessa exempel används anakro-
nistiskt/kontrafaktiskt (exempel 5) på tidsdokument samt relatio-
nellt/kontrasterande i samtidsdebatt (exempel 6). Exempel 5 pekar också på en 
tänkbar vidgning/variation, en kombinerat anakronistisk/diakron166 användning, 
vilket är vanligt inom t ex latinamerikansk litteratur samt bland de stora mexi-
kanska muralmålarna (Mjöberg, 2006: 125). Att samla och sampla moment och 
händelser från skilda tidevarv och foga dem samman intill varandra görs medve-
tet för att upphäva det linjära tidsbegrepp de europeiska erövrarna bibringade. 
Genom sådan historiografisk kamp formar och formerar det förflutnas erfaren-
hetsrum Mexikos samtid och förväntningshorisont på avsevärt mer påtagliga vis 
än i t ex Sverige. Där KK-stiftelsen dirigerade genereringen av en svensk upple-
velseindustri genom centraliserad begreppsmakt (avsnitten 2.1.1 och 6.1) syftar 
nämnda mexikansk litteratur och konst på frigörelse från begreppsmakt varige-
nom gestaltningar av ett tystat Mexiko formas och formeras. KK-stiftelsen har 
således uppvisat gestaltande kapacitet i linje med renommerade former av mexi-
kansk litteratur och konst. KK-stiftelsen har dock använt denna kapacitet på vis 
som i Sverige utlöste just kultursektorns motstånd (avsnitt 2.2). Å ena sidan visar 
detta på att man kan samhällsförändra via kommunikativt entreprenörskap men å 
andra sidan framgår det att KK-stiftelsen inte aktiverat det kommunikativa entre-
prenörskapets generativa kraft fullt ut utan istället producerat motstånd mot och 
fastlåsande motbilder av den svenska upplevelseindustrin. Det värdeformerande 
arbetet torde därför vara prioriterat på den svenska upplevelseindustriella agen-
dan post-2008 (avsnitt 2.1.1). 

––––––––– 
166 Anakronism: Att förlägga något till en oriktig historisk tidpunkt. Diakront perspektiv: Att som hi-
storiskt perspektiv koncentrera sig på den utveckling som lett till det som existerar i samtid.  
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Den gestaltande och formerande kapacitet som KK-stiftelsen uppvisat i till-
blivelsen av hittillsvarande spelplan för den svenska upplevelseindustrin utgör 
trots det ett kraftfullt kommunikativt entreprenörskap. I postindustriella tider av 
accentuerad tids- och rumskompression pekar den raska hastigheten i tillblivel-
seprocessen, samt volymen och omfånget på det som spelplanen genererar, att 
den tidsrymd som krävs för etablerande av en ny rotmetafor förkortats med styvt 
relationen 10:1 jämfört med förevarande tidevarv. Begreppshistorikern Reinhart 
Koselleck kom fram till att framväxten av en ny tidsupplevelse behövde 100 år 
(perioden 1750-1850) för att etableras, eller mer exakt, för att utveckla nuet som 
rotmetafor för öppning mot förväntningshorisonten från att tidigare relatera till 
det förflutnas bundenhet till erfarenhetsrummet (Koselleck, 2004/1979). Genere-
ringen av en ny variant av nuet som rotmetafor (upplevelse och dess variationer) 
växte i svensk kontext fram på 10 år (perioden 1999-2008). Den nya rotmetafo-
ren upplevelse kan läsas som en intensifiering av nuet som rotmetafor för öpp-
ning mot förväntningshorisonten. Detta kommer till tydligt uttryck i en av de 
färskare publikationerna från nätverket för upplevelseindustrin: 

 
Vi är fast övertygade om att vi finner en stor del av Sveriges fram-
tid inom upplevelseindustrins branscher (Sjöstedt & Nielsén, 2008: 
29).  

 
Seniorerna på Kosmo i Limhamn (avsnitt 2.3.2) agerade tidsteoretiskt mer nyan-
serat än så då de aktiverade spännvidden i upplevelseindustrins kapacitet genom 
att finkalibrerat svara att det framtida var gott. Fast annorlunda. Och spännande. 
Men att det också hade varit gott med lite dåtid. Samt extra tofu. Stillsamt smög 
seniorerna in samtliga tidsdimensioner i samtalet. På så vis bemöttes förstaårs-
elever från Malmö högskolas K3-program som skulle lära sig tänka i stora och 
kreativa banor kring begreppet upplevelseindustri på ett konstruktivt vis. Senio-
rerna uppvisade skicklighet i ett spel vi strax ska återkomma till. Som hittills oö-
verträffat exempel på underhållningsidrottens upplevelseindustriella kapacitet 
visade OS i Peking 2008 på hur den mjuka maktens resurser och produktionsfak-
torer legeras till en medvetandeindustriell helhet som via totalupplevelsens dra-
maturgi och många investerade miljarder sammantaget har avsevärd kraft att på 
en informationsmättad identitets- och existensmarknad konkurrera om männi-
skors uppmärksamhet och uppfattningar. Sådan legering visar att Dagens Nyhe-
ters rubrik ”I upplevelsesamhället hejar kommunen, kapitalet och kyrkan på 
samma lag” var talande vid första anblick, mer så vid en andra, samt så och där-
efter. Föredras möjligheten att kunna heja på olika lag och som seniorerna på 
Kosmo i Limhamn att kunna spela på olika strängar ser jag begreppspoker som 
det skicklighetsspel som rymmer kapacitet att vidga möjligheterna till deltagande 
i den svenska upplevelseindustrins andra kapitel.  

Begreppspoker är ett spel om spelformer som introduceras via en recension av 
”en roman som lyser av sitt vackra språk” (Rita Tornberg/Annika Ström av 
Svenska Dagbladet Kultur, 1996-09-03) – Dokument rörande spelaren av Carl-
Johan Vallgren – i vilken begreppet upplevelseindustri figurerar för tredje gång-
en i svensk dagspress:  
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7.2 Ett avslut 
Ett citat ur minnet från en dikt av Milosz: Begärets djävulska 
dvärgar slog kullerbyttor inom mig, medveten om dem ryckte jag 
på axlarna: det går över tillsammans med livet. 

Men den inbitne spelaren Josef Nikolaj Rubashov i Carl-
Johan Vallgrens snyggt komponerade roman Dokument rörande 
spelaren är svindlande nära att gå förlustig denna människans säk-
raste tröst. Ty hans liv vill inte gå över. I sitt otillfredsställbara, ur 
ledan födda, helt moderna begär efter spänning, spelar han bort sin 
själ till djävulen. Inte mot kärlek, pengar eller upphöjd samhälls-
ställning utan mot en nervkittling, ett arrogant ingenting. Djävulen 
byter sin vinst, Rubashovs själ, mot Rubashovs förlust av sin egen 
död. Och därmed rullar romanen igång med början i en patricier-
våning nyårsaftonen 1900 och slut i samma nu betydligt sjaskigare 
tiorummare, precis år 2000, i ett Sankt Petersburg som under det 
gångna seklet varken blivit bättre eller annorlunda. 

SPELAREN RUBASHOV förebådar den nya eran som 
med första världskriget bryter in över Europa. Jag menar vår era 
med dess depraverade "upplevelseindustri" (Rita Tornberg/Annika 
Ström av Svenska Dagbladet Kultur, 1996-09-03). 

 
Begreppspoker som metafor är utvecklad ur det Glimne (2005) benämner som 
pokerns fundamentalsats i inledningen till sitt kapitel om pokerspelets strategiska 
grunder: ”Poker är, mer än något annat, ett spel om INFORMATION. Ju mer 
korrekt information du har till hands, desto större är dina möjligheter att fatta det 
korrekta beslutet i varje given situation. Information som ska ligga till grund för 
dina beslut utgörs av kunskapen om de matematiska strukturer som styr spelet, 
av observerandet av dina motspelare och av vetskapen om de kort som just då 
finns på bordet. En spelare som fattar sina beslut grundade på information kom-
mer alltid att vinna över en spelare som inte gör det” (Glimne, 2005: 76). Den ju-
stering som gjorts är att ’matematiska strukturer’ i citatet byts ut till ’diskursiva 
strukturer’ då poker i min text används som metafor för ett begreppsspel om sto-
ra pengar istället för ett reellt kortspel om stora pengar. Den som således är 
skicklig på begreppspoker är välinformerad och erfaren, förmår grunda en given 
situations informationsstyrda beslut i kunskaper om de diskursiva strukturer som 
styr spelet samt förmår variera beslut i likartade situationer med hänsyn till mot-
spelarnas handlingar samt till de kort de för stunden väljer att lägga på bordet. 
Den som spelar skickligt över en längre tid förmår att alternera mellan tillgängli-
ga diskurser. För den utomstående betraktaren samt för den mindre skicklige ut-
övaren framstår därför begreppspoker som en illusorisk diskurs som gäckar och 
förvillar genom variationsrika givar. Då gäller det att spela väl. 

Då KK-stiftelsen tog sig för att formera den svenska upplevelseindustrin 
genomförde de ett kommunikativt präglat entreprenörskap där en fast hand hölls 
om formerandet av spelplanen parallellt med att de upplevelseindustriella aktö-
rerna med varm hand bjöds in till själva spelet därpå om att medskapa mening, 
innehåll och verksamhetsformer. KK-stiftelsens växelspel mellan den fasta han-
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dens formering av spelplanen och den varma handens invitering till själva spelet 
framstår som en giv präglad av individuellt entreprenörskap vad gäller former-
ingen av spelplanen (KK-stiftelsen som institutionell aktör) samt av kollektivt 
entreprenörskap vad gäller medskapande i själva spelet (upplevelseindustrin som 
nätverksaktörer). Sammantaget har KK-stiftelsen och dess samverkansaktörer 
uppvisat en kommunikativ kapacitet att i den entreprenöriella processens gestal-
tande fas uthålligt kommunicera den formering man var i färd med att formera. 
Sådan kommunikativ kapacitet analyserades i avsnitt 6.1 som ett för svensk kon-
text innovativt växelspel mellan omvärldens krav på kommunikativ tydlighet 
(’gestalta formeringen’) och inomvärldsligt behov av begreppslig öppenhet 
(’formera gestalten’), d v s en förmåga att föra ut–återföra–föra in begreppet 
upplevelseindustri inom och mellan olika praktiker (’cirkulera text’) samt föra 
ut–återföra–föra in praktiken upplevelseindustri inom och mellan olika be-
greppsvärldar (’förhandla praktik’).  

Textens grund (kapitel 2) behandlade KK-stiftelsen/den officiella upplevelse-
industrin medan huvuddelen (kapitel 3-5) fokuserade det som lämnades i margi-
nalen. Underhållningsidrott är en globalt dominerande upplevelseindustri som 
inte ingick i KK-stiftelsens giv. Underhållningsidrott ”klarade sig” därigenom på 
nytt undan från att diskursivt famnas av entreprenöriella uttrycksformer (här; den 
kreativitetsdiskurs som upplevelseindustrin representerar). Närläsningen av un-
derhållningsidrott visar på ett upplevelsespäckat begrepp och en mångfacetterad 
upplevelseindustriell praktik som dock domineras av modernistisk och manage-
riell organisering inom vilken entreprenören och entreprenörskap är tystad och 
osynliggjord. Den moderna idrottens tillblivelse tillskrivs istället uppkomsten av 
internationella institutioner, universella idéer, västerlandets dominerande eko-
nomiska system, de tidigt industrialiserade ländernas demografiska struktur samt 
de idrottsligt ledande ländernas mentalitet. Den modernistiska idrottens domine-
rande samtida skepnad, underhållningsidrott, analyserades som järntrianglar av 
stormaktspolitik, storföretagsamhet och underhållningsidrottens främsta repre-
sentanter vilka har legerats till en hård helhet som praktiserar en form av mjuk 
makt som svårligen krackelerar. Sådan legering tjänar på statiska bilder av un-
derhållningsidrott organiserade runt lättfattliga föreställningar om underhåll-
ningsidrottsligt ont och gott grundade i förformulerade grundgestaltningar, förut-
sägbara motsättningar och föregivna roller (avsnitt 3.1.2). Underhållningsidrott 
rymmer dock så mycket mer; kommersiellt svineri, mänsklig magi och allt där-
emellan. Det är spännvidden i den mångdimensionella underhållningsidrottsliga 
upplevelsen som sammantaget fascinerar miljardtals människor av alla slag. En 
grundläggande utmaning för underhållningsidrott som samtida central upplevel-
seindustri är att med bibehållen spännvidd finna lösningar på de många empiris-
ka problem som underhållningsidrotten f n står inför. Mitt bidrag i sammanhang-
et är en framskrivning av utmaningen samt en form av synliggörande av dess 
komplexitet. En grundläggande utmaning för det upplevelse- och underhåll-
ningsorienterade kommunikationssamhälle som annonserats är hur den spänn-
vidd som konstituerar riktigt mustiga branscher i upplevelseindustrin görs fören-
liga med andra centrala samhällsvärden. Mitt bidrag i sammanhanget är fram-
skrivande av underhållningsidrott som en mångdimensionell upplevelseindustri 
som inbegriper centrala samhällsvärden.   



229 
 

Grund- och huvudanalyser ledde steg för steg fram till mina försök att via be-
greppspoker/kommunikativt entreprenörskap skissa på en postindustriell idrotts-
historiografi. Dessa försök har i mångt inspirerats av Mikael Lindfelts texter om 
idrottsetik och idrott som livsåskådning. Den främsta tänkbara möjligheten med 
sådan postindustriell idrottshistoriografi är att den kan möjliggöra samtal om den 
upplevelseindustriellt organiserade underhållningsidrottens kapacitet att trans-
formera samhällen, individer, värden och värderingar. Lindfelt framhåller bl a att 
religionssociologiska undersökningar visar på processer av samtidig sekularise-
ring och resakralisering vilket genererar en situation av fundamental religiös 
transformation inom och utanför de etablerade religiösa traditionerna. Mot sådan 
bakgrund blir det ”särskilt intressant att diskutera den moderna elitidrottens be-
tydelse i ett livsåskådningsrelevant perspektiv” (Lindfelt, 2006) då idrott emo-
tionellt och identitetsmässigt berör otroligt stora mängder människor världen 
över. Skulle sådan plats för idrott i människors tillvaro skrivas fram inom ramen 
för ett samhälle där var och en konstrueras som vardagsentreprenörer med indi-
viduellt ansvar att skapa och återskapa sig själv, sin vardag och sina världar, kan 
det finns skäl att beakta tänkbara möjligheter med en postindustriell idrottshisto-
riografi utifrån entreprenörers seende då: 

  
Sporting metaphors saturate everyday language. ‘A whole new ball 
game’ (something different), ‘dropping the ball’ (giving up), ‘a 
level playing field (equal opportunities), ‘moving the goalposts’ 
(changing the rules), ‘batting on a sticky wicket’ (working through 
difficulties), ‘scoring an own goal’ and ‘taking your eyes off the 
ball’ (making a mistake), ‘back to first base’ (fail), ‘ballpark fig-
ure’ (estimate), ‘on track’ (following the path to success), ‘it’s not 
cricket’ (unfair practice), ‘a good sport’ (someone abiding by the 
rules), ‘a dead ball’ (a stalemate situation), ‘checkmate’ and 
‘game, set and match’ (victory), ‘wearing the yellow jersey’ (lead-
ing the pack), and similar sporting expressions pepper political, 
economic, educational and social discussions (Beard 1998). Yet, 
despite the pervasiveness of sporting language, its power to give 
meaning to social life—to build communities, to demarcate social, 
political and cultural struggles, to simultaneously connect and dis-
connect individuals and groups, to construct genders, to sell goods, 
propositions and ideologies (Hunt 1989, p. 17; Lakoff & Johnson 
1980)—has been largely ignored (Booth, 2004b: 104). 

 
Med sådan ”djävulsk närvaro” för underhållningsidrott i många samhällen finns 
det skäl att förhålla sig mer aktivt och livsbejakande inför bilden av den inbitne 
spelaren, ovan i Josef Nikolaj Rubashov skepnad, som i ”sitt otillfredsställbara, 
ur ledan födda, helt moderna begär efter spänning, spelar […] bort sin själ till 
djävulen. Inte mot kärlek, pengar eller upphöjd samhällsställning utan mot en 
nervkittling, ett arrogant ingenting [vilket gör att djävulen] byter sin vinst, Ru-
bashovs själ, mot Rubashovs förlust av sin egen död” (Rita Tornberg/Annika 
Ström av Svenska Dagbladet Kultur, 1996-09-03).  
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Ganska så mycket står på spel även på den underhållningsidrottsliga spelpla-
nen. Liv såväl påbörjas, behålls som går över och under färdens gång tillfreds-
ställs vårt begär av spel och spänning på flera vis. Det spelas friskt med våra 
samlade besparingar, pensioner, hem och inkomstkällor i det upplevelse- och 
underhållningsorienterade kommunikationssamhällets spelgallerior. Extra friskt 
sedan hösten 2008. Galleriornas toppspelare använder allt oftare sina vinster till 
att köpa och äga underhållningsidrottsliga organisationer vilka för ägare och me-
nighet spelar allt möjligt idrottsligt som förnöjer. Därtill kan vi spela på det som 
spelas, en lysande tillväxtbransch enligt en av spelgalleriornas storspelare (god 
för 220 miljarder pund år 2015 enligt Merrill Lynch). I december 2006 föll spelet 
väl ut för storspelarna: ”Ett riktigt fett år på Wall Street. Ett guldregn faller över 
finansfolket på Wall Street. De anställda på fem stora investmentbanker får i de-
cember dela på 250 miljarder kronor i bonus. Rekord förstås. Bonussumman 
motsvarar en tredjedel av den svenska statsbudgeten. Nu växer kritiken i USA” 
(Lars-Georg Bergkvist, www.e24.se/makro/artikel_83265.e24, 2006-11-19). 
Med början under hösten 2008 var den spelformen dock i akut behov av ny fi-
nansiering varför en budkavel (”den värsta finanskrisen sedan andra världskri-
get”) gick ut över världen till de mindre spelarna vilka i a f är avsevärt fler till 
antalet. De många mindre spelarnas spelform påverkades dock också negativt: 
”Inställda arenabyggen, minskad budget för spelarköp och sänkta inkomster från 
souvenirförsäljningen. Jo, finanskrisen lär snart ge avtryck även inom Premier 
League” (Daniel Kederstedt, www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1737757.svd, 
2008-09-17). Då gäller det att spela väl. 

I ett underhållningsidrottsligt orienterat spel om spelformer är det banalt att 
fortsätta tala om underhållnings/idrottens tilltagande kommersialisering och mer 
relevant att tala om upplevelseindustriellt organiserad underhållningsidrotts 
transformativa kapacitet, samhälleliga utbredning och individuella betydelse. Det 
förskjuter kunskapsintresset från kommersialisering av idrotten till idrottifiering 
av tillvaron; från idrott som upplevelseindustriella arrangemang till den upple-
velseorienterade tillvaron som ett idrottsliknande evenemang. Då gäller det att 
spela väl. 

I ett kommunikationssamhälleligt orienterat spel om spelformer kan det bor-
tom synen på entreprenörskap som ett snävt ekonomiskt fenomen på marknads-
styrda spelplaner vara relevant att med kommunikativt entreprenörskap som 
riktmärke söka analysera samhällstransformerande ansträngningar som t ex Ki-
nas OS-inspirerade satsning på sin motsvarighet av CNN (avsnitt 3), eller USA:s 
nya AfPak-strategi i vilken Sten Widmalm, Uppsala universitet, menar att 
”[s]pråkbruk och medieskildringar spelar en otroligt stor roll” (Anna Ritter, Fo-
kus, 3-9 april 2009) eller varför de politiska fiendernas (Mir-Hossein Mousavi 
och Mahmoud Ahmadinejad) debatter fokuserar på ”hur man ska förpacka bud-
skapet till världen, framför allt till väst, inte vad budskapet ska innehålla” [där 
Mousavi inte gör någon] hemlighet av att det är metoden, inte målet han söker 
ändra på. Han vill gå från slagord utan handlingsförankring till logiska, profes-
sionella speldrag” (Anna Ekström, http://newsmill.se/artikel/2009/06/19/irans-
ansikte-utat, 2009-06-20). Då gäller det att spela väl.  

Game on. 

http://www.e24.se/makro/artikel_83265.e24
http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_1737757.svd
http://newsmill.se/artikel/2009/06/19/irans-
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Appendix 1: Minutdagbok 
över prosumtion av en 
elitserieishockeymatch 
Grundfakta om elitserien i ishockey: Det har med undantag för 1939, 1949 och 
1952 tävlats om svenska mästerskapen i ishockey sedan 1922. Formerna har un-
der årens lopp varierat. Den här texten begränsar sig till den nyordning som in-
fördes till säsongen 1975/76, den så kallade svenska elitserien i ishockey. Den 
studerade säsongen, 2004/05, utgjorde således ett 30-årsjubileum. I Elitserien, 
som den kort och gott kallas, gör de tolv föreningar som kvalificerat sig för en 
enskild säsong upp om svenska mästerskapet i ishockey. Det har inte alltid varit 
just tolv föreningar, länge var det tio, och det diskuteras sedan en tid om serien 
skall utökas till fjorton föreningar eller inte. Grundserien börjar i september och 
slutspelet avslutas i mitten av april. Grundserien bestod säsongen 2004/05 av 50 
matcher, vilket innebär match två-tre dagar i veckan, träning en-två gånger dag-
ligen i stort sett alla övriga dagar samt lättare träning, s k värmning, även match-
dagen. Inom ishockeyfamiljen självt är det hög prestige att vinna grundserien. 
Dessutom har det i grundserien högre placerade laget alltid rätt till eventuellt 
sjunde och avgörande match på hemmaplan i slutspelets matchserier, en viktig 
detalj. I övrigt betyder grundserien ingenting rent titelmässigt. Sluttabellen för 
grundserien för den undersökta säsongen blev följande:  
 
Tabell 19: Slutställning i svenska Elitserien i ishockey 2004/05. 
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL 

1 Frölunda HC  50 33 9 8    180 : 96 112 4 2 

2 Linköpings HC  50 30 5 15 162 : 110 97 2 1 

3 Timrå IK  50 26 11 13 159 : 118 93 4 2 

4 Färjestads BK  50 26 11 13 137 : 108 92 3 1 

5 Djurgårdens IF  50 23 7 20 131 : 135 78 2 2 

6 MODO Hockey  50 21 12 17 143 : 139 77 2 5 

7 Luleå HF  50 19 6 25 152 : 161 64 1 2 

8 Södertälje SK  50 16 9 25 127 : 144 61 4 2 

9 Mora IK  50 16 10 24 151 : 172 61 3 4 

10 HV 71  50 15 10 25 123 : 163 57 2 6 

11 Brynäs IF  50 12 9 29 123 : 182 47 2 2 

12 IF Malmö Redhawks  50 10 7 33 111 : 171 39 2 2 
Källa: http://stats.swehockey.se/, 2005-10-03. Förkortningarna betyder följande: GP=Games Played, 
W=Win (3 points), T=Tied (1 point), L=Lost (0 points), GF=Goals Forward, GA=Goals Against, 
TP=Total Points, OTW=Overtime Win (1 extra point), OTL=Overtime Lost (0 points). 
 

http://stats.swehockey.se/
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De åtta främsta lagen vid grundseriens slut går till slutspel. Då börjar kampen om 
det svenska mästerskapet i ishockey. Matcherna i slutspelet går ännu tätare än i 
grundserien, i princip varannan dag. De fyra lagen på placeringarna 5-8 lottas 
mot de fyra lagen på placeringarna 1-4. De fyra matchserier som inleder slutspe-
let kallas för kvartsfinaler och spelas i bäst av sju matcher. Första lag som vunnit 
fyra matcher går vidare till semifinal. Semifinal och final avgörs på samma vis, 
matchserier i bäst av sju, först till fyra matchvinster gäller. Teoretiskt kunde det 
alltså, utöver grundseriens 50 matcher och en lång försäsong, krävas 21 slut-
spelsmatcher för att till slut stå som svensk mästare i ishockey säsongen 2004/05. 
60-70 tävlingsmatcher, 250-300 träningspass och träningsmatcher, två-tre veck-
ors ledighet i maj, sedan dags igen. Ny säsong, nya förhoppningar.  

Minutdagböcker av prosumtion av 
upplevelseindustrin ishockey 
Underlag för analyser av hur prosumtion går till inom upplevelseindustrin is-
hockey utgörs av minutdagböcker från följande åtta arenabesök:  
 
2004-09-03:  Arenabesök 1  Invigning, Cloetta Center 
2004-11-29:  Arenabesök 2 Linköpings HC-Djurgårdens IF, Cloetta Center 
2005-01-27:  Arenabesök 3 HV71-Brynäs IF, Kinnarps Arena 
2005-01-31:  Arenabesök 4 Linköpings HC-Södertälje SK, Cloetta Center 
2005-02-05:  Arenabesök 5 Linköpings HC-Timrå IK, Cloetta Center 
2005-02-24:  Arenabesök 6 HV71-Frölunda HC, Kinnarps Arena 
2005-02-26:  Arenabesök 7 Linköpings HC-Djurgårdens IF, Cloetta Center 
2005-04-19:  Arenabesök 8 Sverige-Slovakien, Kinnarps Arena 
 
Nedan ges ett exempel på transkription av sådan minutdagbok. Tidsangivelser 
fram till matchstart är angiven i klocktid medan tidsangivelser efter matchstart 
följer arenans matchklocka. 

Minutdagbok över arenabesök 7 
 
Lördag 26 februari 2005 
Cloetta Center 15.00 
Linköpings Hockey Club (LHC) – Djurgårdens Idrottsförening (DIF) 

Innan match 
• 14.45: Anländer till arenan. 
• Biljett på rad 1, 30 cm från LHC-båset. Ser matchen som sådan med ett 

öga, studerar mest båslivet samt produktionen av matchen.  
• Match i näst sista omgången av grundserien (omgång 49). Gäller ”ingen-

ting”, båda lagens placeringar är klara. Matchen är något som ”ska göras” 
men är också tillfälle för markering/positionering inför stundande slut-
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spel individuella spelare emellan om man skulle lottas mot varandra. 
Coacherna ”vilar truppen aktivt” (spelar runt på folk, matchar inte) och 
testar nya små men viktiga detaljer i spelet inför stundande slutspel.  

• 14.46: (I högtalarna) ”Köp LHC-lotten”. Laguppställningarna kommente-
ras och korrigeras.  

• 14.47: (I högtalarna) ”Dagens stora matchvärd är Miljonpucken. Dagens 
lilla matchvärd är Kisa Frakt.” 

• 14.48: (I högtalarna) ”I dag är det semifinal i Miljonpucken…”. (tävling 
á la´ Lisebergskaniner).  

• 14.49: (På jumbotronen) Båda lagens logos.  
• 14.49: (På isen) LHC-knattar drar runt slädar med sponsorskyltar (Har-

rys, ICA och NollTretton).  
• 14.50: (På jumbotronen) ”Arenans hetaste plats” (Utlottning av Falcon-

sponsrad specialsoffa att se matchen på). 
• 14.50: (På jumbotronen) Båda lagens logos (2:a repetitionen). 
• 14.50: (I högtalarna) ”Vi hälsar alla välkomna… Vi hälsar dagens doma-

re, xxxx… välkomna”. 
• 14.51: (På jumbotronen) Båda lagens logos (3:e repetitionen). 
• 14.52: (På jumbotronen) Videoinspelade matchsekvenser från tidigare 

matcher. 
• 14.52: (På jumbotronen) ”Dagens match presenteras av (logos visas en 

efter en) Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Spel, 3, Sportbudet, Rami-
rent…” (stående huvudsponsorer av Elitserien som liga och juridisk och 
kommersiell enhet, dessa omnämns/visas på varje elitseriematch hela sä-
songen). 

• 14.53: (På jumbotronen) Hemmaspelarna presenteras till ylande gitarrer 
och expressiv grafik (mycket professionellt i Linköping relativt konkur-
renterna).  

• 14.53: (På isen) Ett gigantiskt Lejongap (Linköpings tilläggsnamn är 
”Lions”) riggas vid spelarentrén. Gogo-flickorna intar sina platser på 
isen, ska flankera spelarnas explosiva entré genom lejongapet (Anmärk-
ning: Exakt samma entré för femte matchen i rad, ingen som helst för-
ändring, ett standardiserat koncept, låten är likadan (Guns n´ Roses 
”Welcome to the jungle”), pucken kommer in på den radiostyrda lastbi-
len, etc… vid samtliga tillfällen).  

• 14.53: (Bredvid mig) En äldre man tar två kort (genom repigt plexiglas) 
på entréproceduren.  

• 14.56: (I högtalarna/en och annan strupe): Nationalsången, en vers (I 
Jönköping, två verser).  

• 14.59.45: (På läktaren, av LHC-klacken): ”Vi hatar Djurgården, Vi…”. 

Period 1  
• 00.11 DIF U2+U2.168  

––––––––– 
168 U2=En spelare i något av lagen blir utvisad i två minuters effektiv speltid för någon regelvidrig 
förseelse. I detta fall fick DIF alltså två spelare utvisade i samma sekvens.  
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• 00.20 Första slagsmålet på banan. Musik: ”The Final Countdown” (Eu-
rope, 80-talspudelrock, svensk grupp, men stor hit världen över).169 

• 02.14: (I högtalaren) ”Personligt meddelande: Djurgårdens buss står fel-
parkerad. Vi ber att den omedelbart flyttas”. 

• 04.44: (På jumbotronen): Reklam för Östergötlands sportkanal och LKF. 
• 05.14: (På jumbotronen, spelavbrott): Repris på spelsekvenser från mat-

chens inledande minuter (Musik: någon traditionell powerrock).  
• 08.19: (På jumbotronen): ”Besök Cloetta Center” + Live kamera som 

sveper över publiken. Canada-orgel! (En klassiker).  
• 08.41: (På jumbotronen): Repris på spelsekvenser från matchens inledan-

de minuter (Musik: Gyllene Tider ”Leva livet”). 
• 09.34: (I högtalarna): ”Köp 50/50-lott för endast 20 kr” 
• 09.34: (På jumbotronen): Repris på spelsekvenser från matchens inledan-

de minuter. 
• 09.57: (I högtalarna): Reklam återigen för ”Miljonpucken”. 
• 10.58: (I högtalarna): ”Vi pushar återigen för Miljonpucken…”. (An-

märkning: Mer verbal reklam relativt tidigare besök, svårsålt på jumbo-
tronen i slutet av säsongen?). 

• 11.23: (På jumbotronen): Lagens logos. Musik: Något techno-pumpande.  
• 11.50: LHC gör 1-0. ”Behärskad glädje” på läktaren, minst sagt.  
• 17.06: LHC U2. 
• 19.03: (På jumbotronen): 1-0-målet i repris.  
• 19.14: (I högtalarna): ”Vi säger stort grattis till dagens vinnare av Falcon-

soffan…” (livekameran sveper över ”de lyckliga” som får vinka till are-
nan via jumbotronen). (Anmärkning: publiken påminns om att det är öl-
drickardags alldeles snart).  

• 19.34: U2+U2 LHC, U2 DIF, rätt stort gruff och lång palaver. Efter en 
stund kommer reklam för Skyways och Dialect upp på jumbotronen. I 
högtalarna: ”Dagens stora matchvärd är…”. 

Periodvila 1 (tiden räknas från 18.00 och nedåt) 
• 18.00-17.53: Inget. 
• 17.53-17.40: ”Arenans hetaste plats…(Falconsoffan).  
• 17.39-16.40: Intervju med LHC:s coach Roger Melin på jumbotronen; 

”Hur är det med motivationen…?” 
• 17.00: De två ismaskinerna kommer in för att spola isen (Anmärkning: 

Första gången jag ser dubbla ismaskiner, kolla upp, friställer isytan för 
fler aktiviteter tidigare än vid en ismaskin).  

• 16.39-16.38: Lagens logos på jumbotronen.  
• 16.38-16.01: Inget speciellt. 
• 16.00-13.30: Reklamslingan (förinspelade reklamfilmer) körs på jumbo-

tronen. Bland annat Oddset, Radio Match, LHC förköp, Dam-VM 2005 i 

––––––––– 
169 Två utvisningar och ett slagsmål på de inledande tjugo sekunderna; DIF har bestämt sig för kon-
frontativ markering/positionering gentemot LHC:s fruktade första femma inför stundande slutspel.  
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Cloetta Center. Betydligt färre denna match, problem att sälja nu vid 
grundseriens slut? 

• Ingen spotlightreklam på isen denna match.  
• 13.29-12.45: I högtalaren: ”Vi presenterar; Lilla matchvärden, Matchvärd 

special, Elitidrottspaketet, Dagens stora matchvärd…”. 
• 12.44-11.35: På jumbotronen: ”Spelare X presenteras av sponsor Y (An-

märkning: Förmodligen den billigaste formen av sponsring; här före-
kommer företag av typen Billackeringen i Mjölby AB och ett 10-tal 
andra. De är stående inslag, har varit med på alla matcher. Troligen ”kö-
per” du en spelare per säsong).  

• 11.34-08.50: Lagens logos på jumbotronen. 
• 11.00: Ismaskinerna färdiga, isen spolad (otroligt snabbt).  
• 11.10-02.45: ”Mina damer och herrar – Semifinal i Miljonpucken!” Jippo 

på isen lett av gamle elitspelaren och alla kommersiella aktörers hovnarr, 
Challe Berglund. Ska redogöra för denna aktivitet separat vid tillfälle, 
säger mycket om många aspekter av upplevelseproduktion av underhåll-
ningsidrott.  

• 08.49: Periodstatistik kommer upp på jumbotronen.  
• 02.44-01.56: Highlights från period 1 på jumbotronen.  
• 01.55: Spelarna på väg in, livekamera går på från spelargången.  
• 00.40: Förinspelad ”klassiker” – ”Kalinka”. 
• 00.35: Period 2 går igång 35 sekunder för tidigt, en evighet i samman-

hanget, vilket är talande för dålig reklamförsäljning samt matchens ”få-
det-gjort-känsla”.  

Period 2 
• 00.25: U2 LHC. Tidigare matchsekvens på jumbotronen.  
• 01.56: (På jumbotronen): Reklam för Visit och Utsikt + tidigare match-

sekvens (ingen musik).  
• 02.29: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvens (Musik: gitarrpop, 

okänd).  
• 02.38: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvens (Musik: Metallica, ”En-

ter sandman”).  
• 02.58: (I högtalarna): Någon tävling… ”Vinn två biljetter till Dam-VM i 

ishockey på sittplats…” följt av Survivor, ”Eye of the tiger”. 
• 04.59: (På jumbotronen): Reklam för Skyways - Linköping City Airport.  
• 06.00: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvens (Musik: Factory, ”Efter 

plugget”). 
• 07.43: (I högtalarna): ”Mina damer och herrar – vi ber er sitta kvar i 

andra periodpausen och rösta på er favorit (Miljonchansen igen…).  
• 08.10: Fjärde större gruffet på isen, ett antal utvisningar. LHC-spelarna 

visar från denna period oberördhet, har troligen fått order om ”sådant 
svar” på DIF:s ansatser från början av matchen. Musik: Dolly Parton ”9 
to 5”… 

• 08.21: Kortare avbrott, AC/DC ”Back to black”. 
• 09.24: U2 DIF. Musik: “Fågelsången”. 
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• 09.49: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser (Musik: E-Type, ”I 
got life”). 

• 10.15: U2 DIF. Musikproducenten orkar inte ens retas längre, ingen mu-
sik.  

• 11.10: (På jumbotronen): Reklam för Utsikt och Dialect.  
• 12.07: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser (Musik: Någon 

”Boys-are-back-in-town-kopia…).  
• 12.42: (I högtalaren): Tidig påminnelse denna period, pumparna ska 

tömmas inför slutspelet… d v s ”Vi säger grattis till dagens gäster i Fal-
cons hockeysoffa…”. 

• 13.46: U2 DIF (se 10.15).  
• 13.51: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser (ingen musik).  
• 14.07: (På jumbotronen): Livekameran sveper över publiken till trötta gi-

tarrer samtidigt som speakern annonserar ”Passa på och kom till LHC-
shopen och köp årets souvenirer…”   

• 14.38: U2 LHC. Ingen musik.  
• 15.55: (På jumbotronen och i högtalaren): ”Autografen” – ytterligare nå-

gon tävling/jippo av något slag.  
• 16.35: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser (Musik: Twisted Sis-

ter, ”I wanna rock”).  
• 17.25: (På jumbotronen): Ställningen i övriga matcher samt oddset för 

närvarande på dessa matcher.  
• 18.57: (På jumbotronen och i högtalaren): ”Autografen – för er som in-

handlat Sveriges bästa matchmagasin” (I något av de matchmagasin som 
säljs för 20 kronor styck om dagens match har någon spelare skrivit sin 
autograf och då vinner man något). 

• 18.58: (På jumbotronen): Livekameran sveper över publiken till rap-rock 
samtidigt som speakern upprepar reklamen för LHC-shopen.  

Periodvila 2 (tiden räknas från 18.00 och nedåt) 
• 18.00-17.51: Lagens logos på jumbotronen.  
• 17.39: Ismaskinerna kommer in innan spelarna ens lämnat isen.  
• 17.50-17.30: Matchsekvenser på jumbotronen. 
• 17.29-16.26: Intervju med någon från spelargången, direkt på jumbotro-

nen.  
• 16.25-14.50: Reklamslingan (förinspelade reklamfilmer) körs på jumbo-

tronen. Bland annat Oddset, Radio Match, LHC förköp, Dam-VM 2005 i 
Cloetta Center. Betydligt färre denna match, problem att sälja nu vid 
grundseriens slut? 

• 14.49-13.41: I högtalaren: ”Vi presenterar; Lilla matchvärden, Matchvärd 
special, Elitidrottspaketet, Dagens stora matchvärd…”. 

• 13.40-?: På jumbotronen: ”Spelare X presenteras av sponsor Y…” An-
märkning: En hel minut tidigare relativt förra periodvilan.  

• 12.25: I högtalarna: ”Vi påminner igen om Miljonpuckens final…” 
• 11.00: Ismaskinerna klara.  
• 11.00-02.50: Final i Miljonpucken. De personer som ”kvalificerat sig” 

får nu chansen att på 20 sekunder försöka slå 20 puckar i ett öppet mål 
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från cirka 40 meters avstånd. I lågskor på nyspolad is är det ungefär lika 
troligt som… Två deltagare får in fyra puckar var. Via målfoto koras 
Mats Carman till segrare och vinner minimisumman på 10.000 kronor. 
Rent lurendrejeri. Marknadsför chansen till en miljon; omöjliggör det i 
praktiken genom ovanstående regler (måste sätta alla 20 puckarna i mål).  

• 03.45: Den gamle mannen som tog kort på Lejongapsentrén tar även kort 
på finalen i Miljonchansen.  

• 02.45-01.45: Lagens logos på jumbotronen.  
• 01.53: Spelarna kommer in. 
• 01.44: Livekameran sveper isen. 
• 01.21-01.00: Periodstatistik på jumbotronen, några Highlights + Kalinka 

på ”orgeln” (förinspelat) plus andra ”orgelklassiker”. 
• 01.00 cirka: Period 3 börjar, en minut innan utsatt tid. Anmärkningsvärt.  

Period 3 
• 01.25: (På jumbotronen). Reklam för Utsikt och Dialect. 
• 03.37: U2 DIF. Musik: ”Fågelsången”. 
• 03.52: (På jumbotronen). Tidigare matchsekvenser. 
• 05.29: (På jumbotronen plus i högtalarna): ”Dagens publiksiffra presente-

ras av Ernst & Young och är på 8365 personer. Tack ska ni ha och väl-
komna tillbaka till slutspelet”. Musik: Robbie Williams ”Let me entertain 
you”. 

• 05.55: Livekameran sveper + repris på Robbie Williams “Let me enter-
tain you”. 

• 06.57: (På jumbotronen plus i högtalarna): ”Då har vi haft dragning i 
LHC:s 50/50-lotteri. Och… har vunnit 11.250 kronor. Vi säger grat-
tis…”. 

• 07.46: (På jumbotronen plus i högtalarna): ”Då har vi haft dragning på 
platserna i Falcon-soffan till nästa match. Och… har vunnit… Vi säger 
grattis…”. 

• 08.47: (På jumbotronen): Reklam för Utsikt och LUF (”Vi skapar arenor 
för stora och små upplevelser”). 

• 09.00: U2, LHC (ful boarding). Lång palaver. Märks att matchen bara 
upplevs som mest jobbig för spelarna, grinigt, orkar inte hålla disciplinen 
från första och andra perioden.  

• 09.18: Förinspelad jingel: ”Släpp pucken” sätts igång när linjedomaren 
upplevs vara sen vid en tekning. Anmärkningsvärt. Vad säger domarche-
fen om förberett hån av domare från arrangörshåll?  

• 09.18: (På jumbotronen): Reklam för Östergötlands sportkanal, Linkö-
ping City Airport och Visit.  

• 09.30: Varsin U2 för lagen. 
• 09.43: DIF ursinniga på filmande LHC-spelare. Tre utvisningar. Ingen 

reklam, livekameran ligger live på händelserna på isen och sänds direkt 
på jumbotronen.  

• 12.15: (På jumbotronen): Ställning + odds i övriga matcher. Musik: Opus 
”Life is life”. 

• 14.15: (I högtalarna): “Nästa hemmamatch är första kvartsfinalen…”.  
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• 14.57: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser. Musik: Okänd, trött 
rock-pop.  

• 15.22: (I högtalarna): ”Mina damer och herrar, vi har nu vinnare till två 
biljetter till Dam-VM…”. 

• 16.17: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser. Musik: Clash, ”Lon-
don calling”. 

• 16.41: (På jumbotronen): Tidigare matchsekvenser. Musik: Crash, pop-
dänga från 90-talet, minns inte titeln. 

• 16.46: Inget händer! 
• 17.04: DIF gör 1-2. Tv-bedömning, livekameran följer domare Rådbjer. 

Tar cirka 1,5 minuter. Målet döms bort. Fortfarande 1-1. 
• 17.10: (På jumbotronen): Repris på det bortdömda målet. Musik: Någon 

Hej-o-hå-pop, okänd.  
• 18.29: U2 LHC. DIF tar timeout. Livekameran ligger på DIF-båset. Nå-

gon neander-rock + gogo-flickorna försöker få igång trött-trött publik.  
• 18.42: DIF gör 1-2 i numerärt överläge enligt planerna uppgjorda i time-

outen. Genuin DIF-glädje. Dels över att varianten fungerat och dels över 
att de har haft svårt att vinna i Cloetta Center. Viktig detalj inför slutspe-
let. LHC-coachen Melin tar omedelbart sin time out. Reprisen på 1-2 rul-
lar på jumbotronen.  

• 18.56: LHC har tagit ut målvakten, livekameran ligger live på isen, sänds 
på jumbotronen. Musik: Sahara Hotnights, ”Living in America” (osäker 
på titeln).  

• 19.38: (På jumbotronen). Tidigare matchsekvenser. Musik: Någon Mag-
nus Uggla-låt.  

• 20.00: Matchen slut. DIF vinner med 2-1. 

Efter match 
På jumbotronen repeteras Dagens stora matchvärd, matchens lirare, vädjan om 
att köpa souvenirer på LHC fans shop samt lagens logos under ungefär 3-4 minu-
ter.  
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Appendix 2: Node Summary 
Report från NVivo 8-
projektet Underhållnings-
idrottens möjlighetsrum 
1. Underhållningsidrott - Objekt och Subjekt 
          
 Description VILKET/VILKEN (Evenemang, Land, Arena, Förening, Idrott, Per-

son) som talar/omtalas i respektive medieklipp. Objekt och Subjekt (1) 
som länkar varje enskilt medieklipp till respektive Empiriska Teman 
(2) och Opinion (3). 

   
   

       
 Type Sources  References  Words 
 Total 925  576  165822 
          
1.1. Arena 
          
 Description Arenor som specifikt omnämns i medieklippen. Namnen på respektive 

arena är listade under Description i 1.1.1. och 1.1.2.     
                  Type Sources  References  Words 
 Total 109  70  25619 
          
1.1.1. Svenska Ishockeyarenor 
          
 Description Malmö Arena (13); Elitseriens Arenor Generellt (9); Globen (7); Clo-

etta Center (5); Hovet & Swedbank Arena Örnsköldsvik (4 vardera); 
Allsvenskans Arenor Generellt & Coop Arena (2 vardera); Läkerol 
Arena, Matojärvi Ishall, Umeå Arena, Axa Sports Center, Frölunda-
borg & FM Mattsson Arena (1 vardera). 

   
   
   

          
       
 Type Sources  References  Words 
 Total 51  30  13553 
          
1.1.2. Övriga Arenor 
          
 Description Stockholm Swedbank Arena (14); Allsvenskas Arenor Generellt (5); 

(Nya) Gamla Ullevi, Arenor Generellt & Arenastaden i Växjö (3 var-
dera); Borås Arena, Sundsvall Arena, Råsunda, Emirates Stadium, 
Kalmar Arena, Swedbank Stadium Malmö, Arenor för OS i London 
2012 & Nya Wembley Stadium (2 vardera); Behrn Arena/Eyravallen, 
Sportzorgzentrum i Hellendoorn, Sporthallarna Brommaplan, Värl-
dens Bästa Arenor, Amerikanska MSF:s, Allianz Arena i München, 
NCC Arena, Kopparvallen, AOL, m fl (1 vardera). 

   
   
   
   
   

       
        
 Type Sources  References  Words 
 Total 59  41  1206 
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1.2. Evenemang 
          
 Description Evenemang som specifikt omnämns i medieklippen. Namnen på re-

spektive evenemang är listade under Description i 1.2.1. och 1.2.2.    
          
         
 Type Sources  References  Words 
 Total 112  79  26176 
          
1.2.1. Ishockeyevenemang 
          
 Description Herr-VM i Österrike (8); KHL (3) & OS 2002, Dam-VM i Sverige 

2005, Herr-VM i Tyskland 2010, Champions League & NHL (1 var-
dera). 

   

                 
 Type Sources  References  Words 
 Total 16  5  1426 
          
1.2.2. Övriga Evenemang 
          
 Description OS i Peking 2008 (28); Herr-VM i Fotboll i Tyskland 2006 (15); Öv-

riga VM/EM i Fotboll Herr/Dam (8); Nationella Fotbollsligor (7); OS i 
Aten 2004 (5); Övriga OS & Swedish Open i Tennis i Båstad (4 varde-
ra); VM-kval till Herr-VM i Fotboll i Sydafrika 2010 & Royal League 
(3 vardera); DN-galan & Wimbledon (2 vardera); Pridefestivalen, 
Dam-VM i Bandy i Finland 2004, Herr-VM i Innebandy i Sverige 
2006, Swedish Match Cup i Segling i Marstrand 2006, Svenska Super-
cupen i Fotboll 2007, m fl (1 vardera). 

   
   
   
   
   

         
 Type Sources  References  Words 
 Total 94  72  24750 
          
1.3. Förening 
          
 Description Föreningar som specifikt omnämns i medieklippen. Namnen på re-

spektive förening är listade under Description i 1.3.1. och 1.3.2.    
         
 Type Sources  References  Words 
 Total 123  73  16602 
          
1.3.1. Svenska Ishockeyföreningar 
          
 Description Luleå HF (6); Hammarby Hockey (5); Djurgårdens IF & IF Malmö 

Redhawks (4); Linköpings HC (3); Frölunda HC, Leksands IF, HV 71, 
IF Björklöven & Elitserielagen Generellt (2 vardera); Linden Hockey, 
Timrå IK, Halmstad Hammers, Mora IK, Färjestads BK, Rögle BK, 
MODO Hockey & Brynäs IF (1 vardera). 

   
   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 39  18  2836 
          
1.3.2. Övriga Idrottsföreningar 
          
 Description AIK (14); IFK Göteborg (9); Hammarby IF (6); Djurgårdens IF & 

Manchester United FC (4 vardera); Svenska Elitföreningar Generellt, 
Helsingborgs IF, Örebro SK, Ebbsflett United FC & FC Barcelona (3 
vardera); Enskede IK, Feyenoord Rotterdam, Assyriska FF & Chelsea 
FC (2 vardera); Carlstad United, Skytterörelsernas Riksorganisationer, 
Enköpings SK, FC Köpenhamn, BV Borussia 09 Dortmund, Trento 
Calcio 1921, Calcio Catania, Boo FF, Vålerenga Fotball, Cape-
rio/Täby FC, Stockholm Dynamites, m fl (1 vardera). 

   
   
   
   
   

          
         
 Type Sources  References  Words 
 Total 85  56  13766 
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1.4. Idrott 
          
 Description Underhållningsidrotter som specifikt omnämns i medieklippen. Nam-

nen på respektive underhållningsidrott utöver ishockey (1.4.1.) är lis-
tade under Description i 1.4.2. och 1.4.3. 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 198  132  36959 
          
1.4.1. Svensk Ishockey 
          
         
 Type Sources  References  Words 
 Total 52  26  5116 
          
1.4.2. Övrig Svensk Underhållningsidrott 
          
 Description Elitfotboll Herr (43); Elitidrott Generellt (13); Elitserieinnebandy Herr 

(6); Tennis (3); Elitseriehandboll Herr, Elitseriebandy Herr, Hästsport, 
Bowling & Landslagsinnebandy Herr (2 vardera); Elitfotboll Dam, 
Elitseriebasket Herr & Friidrott (1 vardera). 

   
   

         
 Type Sources  References  Words 
 Total 78  57  25586 
          
1.4.3. Övrig Underhållningsidrott 
          
 Description Int. Fotboll (26); Int. Ishockey (17); Int. Idrott Generellt (10); Int. Fri-

idrott (6); Int. Cykelsport (5); Formula 1, Int. Rugby & Int. Basket (2 
vardera); Trav & Galopp, Poker, Amr. Baseball, Amr. Fotboll, Spansk 
Tjurfäktning, Int. Gymnastik & Int. Skidåkning (1 vardera). 

   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 77  56  10173 
          
1.5. Land/Stad 
          
 Description Länder eller städer som specifikt omnämns i medieklippen. Namnen 

på respektive land eller stad är listade under Description i 1.5.1. och 
1.5.2. 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 58  41  9298 
          
1.5.1. Sverige/Svenska Städer 
          
 Description Sverige (23); Stockholm (9); Leksand & Norrköping (1 vardera). 
   
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 34  21  6484 
          
1.5.2. Övriga Länder/Städer 
          
 Description USA (9); Finland (3); Kina, Italien & Europa (2 vardera); Storbritan-

nien, Kanada, Argentina, Brasilien, Tyskland & Irak (1 vardera).    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 24  18  2814 
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1.6. Person 
          
 Description Personer som specifikt omnämns i medieklippen. Namnen på respek-

tive person är listade i Description i 1.6.1. och 1.6.2.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 198  134  42004 
          
1.6.1. Svensk Underhållningsidrottslig Aktör 
          
 Description Sven-Göran Eriksson (15); Percy Nilsson (12); Karin Mattsson (9); 

Carolina Klüft, Kristian Huselius & Berth Milton (7 vardera); Ludmila 
Enquist, Henrik Tallinder & Andreas Lilja (6 vardera); Lars Liljegren 
(5); Jimmy Tamandi (4); Henrik Larsson (3); Anja Pärson, Zlatan Ib-
rahimovic, Hardy Nilsson, Richard Fagerlund, Jan-Ove Waldner, 
Fredrik Ljungberg, Hans Chrunak, Ulf Karlsson, Yannick Bapupa, Pe-
ter Forsberg & Lars-Åke Lagrell (2 vardera); Babis Stefanidis, Malin 
Baryard, Pia Sundhage m fl (1 vardera). 

   
   
   
   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 160  102  36707 
          
1.6.2. Utländsk Underhållningsidrottslig Aktör 
          
 Description David Beckham (8); Lleyton Hewitt, Tiger Woods, Ronaldinho & 

Roman Abramovitj (2 vardera); Florentino Pérez, Wang Junxia, Seabi-
scuit, Jennie Finch, Dermot Desmond, Paul Tagliabue, Wayne Prime-
au, Alan Eagleson, Paolo Maldini, Flavio Briatore, Cristiano Ronaldo, 
Flemming Östergaard, Sidney Crosby, Jan Ullrich, Michael Vick, 
Musa Okwonga, Max Mosley, Sepp Blatter, Hayley Wickenheiser & 
Michael Owen (1 vardera). 

   
   
   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 38  32  5297 
          
1.7. Företag/Organisation 
          
 Description Idrottsrelaterade företag eller organisationer som specifikt omnämns i 

medieklippen. Namnen på respektive företag/organisation är listade i 
Description i 1.7.1. och 1.7.2. 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 207  105  18433 
          
1.7.1. Företag/Organisation Sverigebaserad 
          
 Description Svenska Spel (55); RF (16); Obol Investment (11); Private Media 

Group & SOK (8 vardera); Sv. Staten & Canal + (7 vardera); SVT & 
MTG/Viasat/TV3 (6 vardera); Sv. Fotbollsförbundet & TV4 (4 varde-
ra); Spelberoendes Riksförbund & Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen (3 
vardera); Sv. Hockeyligan AB, Expekt & Socialdemokraterna (2 var-
dera); Badge Board, BETA 100/oktan, Nordic Brand Ac., Teater Väs-
ternorrland, Steen & Ström Sv. AB, Svebico, Club Multisport AB, Ec-
co, Moore, hv.fantasten, Go Sport Travel, m fl (1 vardera). 

   
   
   
   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 169  87  15597 
          
1.7.2. Företag/Organisation Utlandsbaserad 
          
 Description Unibet (12); Ladbrokes (10); Anschutz Entertainment Group (5); Adi-

das (3); Puma, Nike, Eurosport, Eurobet & SBS Broadcasting Group 
(2 vardera); Victor Chandler Int., EA, premiergoals.com, revolution-
world.com, Converse, La Gazzetta dello Sport, Lufthansa, Continental 
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Airlines, IBM, Canon, American Express, Calvin Klein, EU & Bay 
Area Laboratory Co-operative (1 vardera). 

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 50  23  4329 
          
2. Underhållningsidrott - Empiriska Teman 
          
 Description VAD som innehållsligt diskuteras i respektive medieklipp. Empiriska 

Teman (2) som länkar varje enskilt medieklipp till respektive Objekt 
& Subjekt (1) och Opinion (3). 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 925  576  165822 
          
2.1. Underhållningsidrottens Ekonomi 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens ekonomi. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 253  170  61549 
          
2.2. Underhållningsidrottens Producenter 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens producenter. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 379  250  76470 
          
2.3. Underhållningsidrottens Konsumenter 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens konsumenter. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 274  146  51077 
          
2.4. Underhållningsidrottens Arenor 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens arenor. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 147  92  32482 
          
2.5. Underhållningsidrottens Medialisering 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens medialisering. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 120  84  26976 
          
2.6. Underhållningsidrottens Förrättsligande 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens förrättsligande. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 131  71  15228 
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2.7. Underhållningsidrottens Former 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens former. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 382  250  68760 
          
2.8. Underhållningsidrottens Samhällspåverkan 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande frågor rörande underhåll-

ningsidrottens samhällspåverkan. För specificering, se kapitel 5.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 469  304  97514 
          
2.9. Underhållningsidrottens Kommunikativa Kapacitet 
          
 Description I Sverige återkommande och förekommande exempel på underhåll-

ningsidrottens kommunikativa kapacitet. För specificering, se kapitel 
5. 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 456  299  94720 
          
3. Underhållningsidrott - Opinion 
          
 Description HUR det diskuteras i respektive medieklipp. Opinion (3) som länkar 

varje enskilt medieklipp till respektive Objekt och Subjekt (1) och 
Empiriska Teman (2). 

   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 925  576  165822 
          
3.1. Positiv - Entydig 
          
 Description Medieklipp som okritiskt bejakar något underhållningsidrottsligt rela-

terat.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 86  54  9505 
          
3.2. Positiv - Reflekterande 
          
 Description Medieklipp som finkalibrerat bejakar något underhållningsidrottsligt 

relaterat.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 43  35  9453 
          
3.3. Neutral 
          
 Description Medieklipp som relativt neutralt rapporterar om något underhållnings-

idrottsligt relaterat.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 456  262  81677 
          
3.4. Kritisk - Reflekterande 
          
 Description Medieklipp som finkalibrerat kritiserar något underhållningsidrottsligt 

relaterat.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 276  185  50796 

 
          



262 
 

3.5. Kritisk - Entydig 
          
 Description Medieklipp som programmatiskt kritiserar något underhållningsid-

rottsligt relaterat.    
          
 Type Sources  References  Words 
 Total 63  39  13306 
          
4. Hälsoidrott - Industri 
          
 Description Spegelbilden av underhållningsidrottens möjlighetsrum, dess motsva-

righet inom hälsoinriktad idrott vilken ofta framställs som underhåll-
ningsidrottens motsats men som (också) har en hälsoindustriell utveck-
ling motsvarande underhållningsidrottens upplevelseindustriella ut-
veckling. 20 artiklar som principiellt inte omfattas av undersökningen 
men som fungerar som kontrast/komplement för att i a f artikulera un-
derhållningsidrottens spegelbild. 

   
   
   
   

          
 Type Sources  References  Words 
 Total 20  10  1985 
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ISBN: 91-7636-495-X 
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– Emissions and Self-ignition  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-501-8. 
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(doktorsavhandling). ISBN:91-7636-508-5. 
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99. Mari Mossberg, 2006, La relation de concession. Étude contrastive de quelques con-
necteurs concessifs français et suédois (doktorsavhandling). ISBN : 91-7636-517-4. 
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grams (doktorsavhandling), ISBN: 91-7636-519-0. 
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104. PG Fahlström, Magnus Forslund, Tobias Stark (red.), 2006, Inkast. Idrottsforskning 
vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-523-9.  
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107. Karl Loxbo, 2007,Bakom socialdemokraternas beslut.  En studie av den politiska 
förändringens dilemman - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörel-
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ling). ISBN: 978-91-7636-568-7. 

124. Gunilla Härnsten, Britta Wingård, 2007. Högskoleutbildning – Javisst, men med 
vem och för vad? ISBN: 978-91-7636-570-0. 

125. Thérèse Eng, 2007. Traduire l´oral en une ou deux lignes – Étude traductologique du 
sous-titrage français de films suédois contemporains (doktorsavhandling). ISBN : 978-
91-7636-570-0. 

126. Andreas Jansson, 2007. Collective Action Among Shareholder Activists (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-573-1. 

127. Karl-Olof Lindahl, 2007. On the linearization of non-Archimedean holomorphic 
functions near an indifferent fixed point (doktorsavhandling) ISBN : 978-91-7636-
574-8. 

128. Annette Årheim, 2007. När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” 
och unga läsares tolkningsstrategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-571-7. 

129. Marcela Ramírez-Pasillas, 2007. Global spaces for local entrepreneurship: Stret-
ching clusters through networks and international trade fairs (doktorsavhandling). 
ISBN: 978-91-7636-577-9.  

130. Daniel Ericsson, Pernilla Nilsson, Marja Soila-Wadman (red.), 2007. Tankelyft och 
bärkraft: Strategisk utveckling inom Polisen. ISBN: 978-91-7636-580-9. 

131. Jan Ekberg (red.), Sveriges mottagning av flyktingar – några exempel. Årsbok 2007 
från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid 
Växjö universitet. ISBN: 978-91-7636-581-6. 

132. Birgitta E. Gustafsson, 2008. Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pe-
dagogisk praktik (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-589-2. 

133. Ulrica Hörberg, 2008. Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-590-8. 

134. Mats Johansson, 2008. Klassformering och klasskonflikt i Södra och Norra Möre hä-
rader 1929 – 1931 (licentiatavhandling). ISBN: 978-91-7636-591-5. 

135. Djoko Setijono, 2008. The Development of Quality Management toward Customer 
Value Creation (doktorsavhandling). ISBN : 978-91-7636-592-2. 

136. Elisabeth Björk Brämberg, 2008. Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett indi-
vidorienterat perspektiv (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-594-6. 

137. Anne Harju, 2008. Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om barns erfarenhe-
ter och strategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-595-3. 

138. Johan Sjödin, 2008. Strength and Moisture Aspects of Steel-Timber Dowel Joints in 
Glulam Structures. An Experimental and Numerical Study (doktorsavhandling). ISBN: 
978-91-7636-596-0. 

139. Inger von Schantz Lundgren, 2008. Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i 
praktiken. En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-600-4. 

140. Lena Nordgren, 2008. När kroppen sätter gränser – en studie om att leva med hjärt-
svikt i medelåldern (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-593-9. 

141. Mirka Kans, 2008. On the utilisation of information technology for the management 
of profitable maintenance (doktorsavhandling). ISBN : 978-91-7636-601-1. 



 

143. Christer Fritzell (red.), 2008. Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och diskur-
ser. ISBN: 978-91-7636-603-5. 

144. Ernesto Abalo, Martin Danielsson, 2008. Digitalisering och social exklusion. Om 
medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster. 
ISBN: 978-91-7636-608-0. 

145. Patrik Wahlberg, 2008. On time-frequency analysis and pseudo-differential opera-
tors for vector-valued functions (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-612-7. 

146. Morgan Ericsson, 2008. Composition and Optimization (doktorsavhandling). ISBN: 
978-91-7636-613-4. 

147. Jesper Johansson, 2008. ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik 
och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-
7636-614-1. 

148. Monika Hjeds Löfmark, 2008. Essays on transition (doktorsavhandling). ISBN: 978-
91-7636-617-2. 

149. Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson, Torbjörn Stjernberg (red.), 2008. Gemensamt 
kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. ISBN: 978-91-7636-621-9. 

150. Sara Hultqvist, 2008. Om brukardelaktighet i välfärdssystemen – en kunskapsöver-
sikt. ISBN: 978-91-7636-623-3. 

151. Jaime Campos Jeria, ICT tools for e-maintenance (doktorsavhandling). ISBN: 978-
91-7636-624-0. 

152. Johan Hall, Transition-Based Natural Language Parsing with Dependency and Con-
stituency Representations (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-625-7. 

153. Maria Fohlin, L’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif. Étude comparée du français 
et du suédois (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-626-4. 

154. Tapio Salonen, Ernesto Abalo, Martin Danielsson, 2008. Myndighet frågar medbor-
gare. Brukarundersökningar I offentlig verksamhet. ISBN: 978-91-7636-628-8. 

155. Ann-Christin Torpsten, 2008. Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som 
andraspråk och svensk skola (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-629-5.  

156. Guillaume Adenier, 2008. Local Realist Approach and Numerical simulations of 
Nonclassical Experiments in Quantum Mechanics (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-
7636-630-8. 

157. Jimmy Johansson, 2008. Mechanical processing for improved products made from 
Swedish hardwood (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-631-8. 

158. Annelie Johansson Sundler, 2008. Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot häl-
sa efter en hjärtinfarkt (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-633-2. 

159. Attila Lajos, 2008. På rätt sida om järnridån? Ungerska lantarbetare i Sverige 1947-
1949. ISBN: 978-91-7636-634-9. 

160. Mikael Ohlson, 2008. Essays on Immigrants and Institutional Change in Sweden 
(doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-635-6 

161. Karin Jonnergård, Elin K. Funck, Maria Wolmesjö (red.), 2008. När den professio-
nella autonomin blir ett problem. ISBN: 978-91-7636-636-3 

162. Christine Tidåsen, 2008. Att ta över pappas bolag. En studie av affärsförbindelser 
som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag (doktorsavhand-
ling). ISBN: 878-91-7636-637-0 

163. Jonas Söderberg, 2009. Essays on the Scandinavian Stock Market (doktorsavhand-
ling). ISBN: 978-91-7636-638-7 

164. Svante Lundberg, Ellinor Platzer (red.), 2008. Efterfrågad arbetskraft? Årsbok 2007 
från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid 
Växjö universitet. ISBN: 978-91-7636-639-4 

165. Katarina H. Thorén, 2008 “Activation Policy in Action”: A Street-Level Study of 
Social Assistance in the Swedish Welfare State. ISBN: 978-91-7636-641-7 



 

166. Lennart Karlsson, 2009. Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 
1905-1960 (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-645-5. 

167. Anders Ingwald, 2009.  Technologies for better utilisation of production process re-
sources (doktorsavhandling) ISBN: 978-91-7636-646-2. 

168. Martin Estvall, 2009. Sjöfart på stormigt hav – Sjömannen och Svensk Sjöfarts Tid-
ning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945 (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-
7636-647-9. 

169. Cecilia Axelsson, 2009. En Meningsfull Historia? Didaktiska perspektiv på historie-
förmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten (doktorsavhandling). 
ISBN: 978-91-7636-648-6. 

170. Raisa Khamitova, 2009. Symmetries and conservation laws (doktorsavhandling). 
ISBN: 978-91-7636-650-9. 

171. Claudia Gillberg, 2009. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveck-
ling – en feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan (doktorsavhandling). ISBN: 
978-91-7636-652-3. 

172. Kina Hammarlund, 2009. Riskfyllda möten. Unga människors upplevelser av sexu-
ellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande (doktorsavhandling). ISBN: 978-
91-7636-653-0. 

173. Elin K. Funck, 2009. Ordination Balanced Scorecard – översättning av ett styrin-
strument inom hälso- och sjukvården (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-656-1.  
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