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1. INLEDNING   
 
Idrott har en stor betydelse för många individer då den skapar till exempel, gemenskap och 
spänning. Inte minst är det ett stort utbrett fritidsintresse hos många i Sverige och i världen 
och fungerar ofta som en frizon från jobb och andra förpliktelser, där man enbart kan fokusera 
på sitt intresse och glädjen i det.   
       Idrott och idrottsutövare är en integrerad del av samhället och de påverkar varandra på 
olika sätt. Till exempel kan ett starkt idrottslag lyfta fram en ort, genom att laget skördar 
framgångar kan detta göra orten mer intressant för övriga delar av landet och med det kanske 
öka turism och/eller inflyttning till orten. Det kan även leda till ökad lokal gemenskap. 
Samhället påverkar i sin tur idrotten genom att sätta ramar för vilka förutsättningar olika 
idrotter har; till exempel träningsmöjligheter och arenor. Dessa förutsättningar kan skilja sig 
åt oerhört på olika platser, och kan således leda till olika resultat och framgångar.  
       I denna uppsats används ett ekonomigeografiskt perspektiv för att studera hur en ort och 
dess olika aktörer kan påverka, och påverkas av, en idrott. Fokus kommer att ligga på hur det 
lokala systemet för att ta fram och utveckla idrottstalanger ser ut, samt hur detta system 
påverkar möjligheterna att kunna ha ett slagkraftigt elitlag på en mindre ort i Sverige. 
       Mer specifikt kommer fokus att ligga på orten Edsbyn och idrotten bandy. Valet av detta 
beror på författarens fascination av hur en så liten ort som Edsbyn, med knappt 4000 
invånare1, kan lyckas ta fram och förädla så pass många talanger inom bandyn som de gör2, 
samt hur de lyckas, år efter år, att ha ett lag i bandyns högsta serie. För att ta reda på detta 
kommer kvalitativa intervjuer att genomföras med personer som på olika sätt är delaktiga och 
inblandade i och kring bandyn i Edsbyn.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka olika aktörer och faktorer i och omkring 
Edsbyn som bidrar till att dels fostra och förädla så pass många bandytalanger, och dels skapa 
ett slagkraftigt A-lag som år efter år tillhör eliten, i den relativt lilla orten på bara några tusen 
invånare.  
       - Vilka faktorer är avgörande för att ett idrottslag ska lyckas och nå stora framgångar i en 
ort?   
       - Vilka aktörer och faktorer är viktiga i den process som bidrar till att fostra 
idrottstalanger och ta fram ett framgångsrikt A-lag?   
 
1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel där syfte, frågeställningar, metod och 
avgränsningar presenteras. Därefter följer kapitel med bakgrundsfakta om bandy som idrott, 
bandykulturen, bandyn i Edsbyn samt bandykulturen i Edsbyn. Detta för att ge läsaren en 

                                                           
1 www.ovanaker.se [hämtad december 2012] 
2 Majoriteten av spelarna i Edsbyns A-lag kommer från ”de egna leden”, enligt ordförande i Edsbyns 
IF, Thomas Zetterqvist 

http://www.ovanaker.se/
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förståelse för, och inblick i, ämnet som behandlas. Sedan följer ett kapitel om det teoretiska 
perspektiv som senare ska användas för att koppla ihop teori och empiri. Den empiriska 
undersökningen som följer presenterar resultaten från intervjuerna som sedan analyseras 
djupare i en sammanfattande diskussion, där även frågeställningarna och syftet besvaras. Till 
sist följer en avslutande del med källförteckning, källkritik samt bilagor; de sistnämna 
innehåller de frågeformulär som använts vid intervjuerna. 
 
 
2. METOD  

 
Metod är ett samhällsvetenskapligt verktyg som är avsett för att koppla ihop teori och empiri. 
I denna uppsats innebär det specifikt att koppla ihop hur klusterbegreppet, som kommer 
presenteras mer ingående nedan, kan appliceras på hur man tar fram ett framgångsrikt 
idrottslag; vilka aktörer som är delaktiga i ett lokalt system som främjar detta. Det finns inom 
samhällsvetenskapen olika metoder man kan använda sig av; en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod.  
       Den kvantitativa metoden innebär att man samlar in data och information av många olika 
svaranden; till exempel genom en frågeenkät. Detta är till för utifall man vill samla in data för 
att kunna mäta olika företeelser. Den kvalitativa metoden går snarare ut på tolkning; man 
fokuserar på att förstå den sociala verkligheten och tittar på hur individer tolkar och uppfattar 
denna, en vanlig metod är intervjuer3. I denna uppsats har huvudsakligen en kvalitativ metod 
använts.  
       Litteraturstudier har använts för att beskriva bandyn som idrott med dess historia, samt 
fakta och historik om bandyn i Edsbyn. Semistrukturerade intervjuer har skett med inblandade 
i bandyn i Edsbyn för att ta reda på vilka aktörer som är delaktiga i processen när det gäller att 
utveckla och göra bandyn framgångsrik i orten, samt hur mycket de enskilda aktörerna bidrar 
och betyder. Av detta identifieras ett slags lokalt system som generellt ska kunna användas för 
att se vad som krävs för att ett idrottslag ska nå framgång. En semistrukturerad intervju 
innebär att intervjuaren har ett frågeschema och några förutbestämda frågor. Men det finns 
även utrymme till ytterligare frågor. Dessutom brukar frågorna vara allmänt formulerade4. 
Detta har skett i studien; författaren har utgått från ett antal förbestämda frågor, men under 
intervjuerna har vidare diskussion förekommit och följdfrågor har ställts. Anledningen till 
detta val är för att möjliggöra upptäckten av information som författaren ej kunnat förutse.    
       Intervjuerna genomfördes med ordförande i Edsbyns IF, Thomas Zetterqvist; tränare på 
bandygymnasiet, Peter Olsson; marknadsansvarig i Edsbyns IF, Sture Norling; fritidsansvarig 
i Ovanåkers kommun, Eva Holm samt med bandyspelarna Christian Mickelsson och Martin 
Söderberg, båda fostrade i Edsbyn. De två sistnämnda intervjuerna skedde på distans via e-
mail, varför längre citat kunnat skrivas ut, dock har några ändringar skett i språket.  
       En annan kvalitativ metod som används är en observation då författaren gick runt i orten 

                                                           
3 Bryman, Alan, 2002 
4 Ibid: s. 127 
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Edsbyn och observerade miljö och människor för att ta reda på hur bandyn konkret ”syns” i 
orten. 
       Vid ett tillfälle har dock en kvantitativ metod används. Detta i utformandet av en tabell 
som visar på elitserielagen i bandyns publiksiffror i förhållande till antal invånare i orten. 
Denna har använts för att belysa vad bandyn betyder för orten Edsbyn. Vid utformandet av 
denna uppstod en fundering kring huruvida man skulle använda sig av ”ort” eller ”kommun” 
som jämförelseunderlag. Anledningen till att ”ort” valdes var då de flesta åskådare till lokala 
bandylag finns i själva orten där laget har sin hemmaarena, och inte i närliggande orter i 
samma kommun.  
       Anledningen till att författaren valt en kvalitativ metod är för att det skulle vara svårt att 
få samma resultat med till exempel enkätundersökningar. En sådan hade kunnat utformas på 
så sätt att invånare och åskådare får besvara frågor som syftar till att ta reda på vilka aktörer 
som är inblandade när det gäller att skapa framgångar för bandyn i Edsbyn. Dock upplevde 
författaren att ”representanter” för de olika aktörerna på ett bättre och djupare plan skulle 
kunna beskriva detta, särskilt då dessa har tillgång till fakta som inte invånare och åskådare på 
samma sätt besitter. Vidare ansåg författaren att en semistrukturerad intervju ger möjlighet till 
följdfrågor som kan vara viktiga för att på bästa sätt ta reda på det avsedda resultatet, något 
som inte är möjligt vid en kvantitativ undersökning.  
       I likhet med Gunnar Myrdals uppfattning om att samhällsvetenskapen aldrig kan vara 
objektiv5 är författaren medveten om att dennes tidigare erfarenheter och förförståelse 
påverkat såväl undersökning som resultat. Till att börja med är ämnesvalet ett resultat av 
författarens bandyintresse och hur denne redan är insatt i idrotten. Något som underlättade 
undersökningen var författarens förförståelse för vilka aktörer som torde vara inblandade i det 
lokala system som leder till framgångar för A-laget i bandy i Edsbyns IF. Detta gjorde det 
lättare att veta vart man skulle vända sig, vilka man skulle intervjua samt vilka frågor som 
skulle ställas för att få bästa möjliga resultat. Det hade varit betydligt mer tidskrävande att gå 
från ”noll”. Den tidigare fascinationen för Edsbyn IF:s bandys framgångar gör även att den 
empiriska undersökningen blir positivt vinklad; men författaren har så gott som möjligt även 
försökt ha ett kritiskt förhållningssätt.   
 
2.1 Källkritik 
De källor som används i denna uppsats är dels muntliga, dels tryckta och dels elektroniska. De 
tryckta källorna består främst av litteratur som angriper fakta och historik om bandyn i 
Edsbyn. Då den är i tryckt form, samt då författaren dubbelkollat mycket av de fakta som 
framkommer, anses dessa källor vara mycket trovärdiga. Även om böckerna är skrivna av 
personer med anknytning till Edsbyn, och således innehåller en del subjektiva inslag, används 
till största del objektiv fakta från boken. Vidare består de tryckta källorna av det som bygger 
upp det teoretiska ramverket. Dessa källor är dels en vetenskaplig artikel, samt en bok skriven 
av forskare vid Uppsala Universitet, således bedöms även dessa vara trovärdiga och lämpliga 
för denna uppsats.   
                                                           
5 Myrdal 1968 
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       Intervjuerna i uppsatsen genomfördes dels med personer som på något sätt i sin yrkesroll 
är aktiva inom klubben. Detta gör att dessa personer är ”färgade” och självfallet vill lyfta fram 
det positiva med sin klubb, något som författaren haft i åtanke under uppsatsens gång. Detta 
gör att undersökningen får en viss brist på negativa sidor framförda av intervjuobjekten. Dock 
försöker författaren, som nämnts tidigare, att ha ett kritiskt förhållningssätt. Trovärdigheten i 
dessa intervjuer bedöms som stor då intervjuobjekten har som yrke att på olika sätt jobba 
inom klubben eller inom det område som efterfrågades i intervjun. Intervjuerna skedde fysiskt 
på plats i Edsbyn, men spelades ej in, vilket hade varit en fördel för att vara hundra procents 
säker på att få exakt svar vid en transkribering.   
       Intervjuer skedde också, via e-post, med aktiva bandyspelare, som inte arbetar för 
klubben på samma sätt. Men svaren anses ändå vara trovärdiga då de behandlar deras egna 
subjektiva tolkningar och erfarenheter. Att dessa intervjuer genomfördes via skriftlig 
kommunikation har gjort att längre citat kunnat skrivas ned korrekt och ordagrant. 
Anledningen till att dessa intervjuer skedde per e-post beror på att spelarna befann sig på långt 
avstånd från författaren, en av dem i Ryssland.   
 
2.2 Avgränsningar 
En undersökning hade kunnat göras i hela Sverige för att ta reda på hur man går tillväga för 
att fostra ”inhemska” bandytalanger, hur dessa metoder skiljer sig åt, samt vilken som är mest 
effektiv och ger bäst resultat. Detta hade dock varit för tidskrävande varför denna analys 
begränsats till endast en ort; Edsbyn. Valet av Edsbyn var framför allt på grund av det 
intressanta, enligt författaren, i det faktum att en sådan liten ort, befolkningsmässigt, kan 
producera så många duktiga bandyspelare samt hålla sig i högsta serien år efter år.  
       En annan intressant aspekt hade varit att undersöka framtiden och utvecklingen för dels 
idrottslag i allmänhet, men även för Edsbyn bandys A-lag. Hur ska Edsbyns IF agera för att 
fortsätta konkurrera uppe i toppen? Behöver man göra några förändringar eller räcker det med 
att fortsätta som man gör? Även detta hade varit för tidskrävande och utrymme hade inte 
funnits för detta i denna uppsats.  
       För att ta reda på eventuella baksidor med bandyn i Edsbyn hade man kunnat leta reda på 
intervjuobjekt som har ett mer kritiskt förhållningssätt; dock hade detta varit för tidskrävande 
inom ramen för denna uppsats, och dessutom är syftet med denna uppsats att fokusera på det 
som genererat i framgångar; det vill säga lyfta fram det positiva med bandyn i Edsbyn. Dessa 
punkter vore dock intressant att ta upp i framtida forskning. 
 
 
3. BAKGRUND OCH HISTORIK OM IDROTTEN BANDY 
 
3.1 Bandyns historia 
Idrotten bandy kommer intressant nog ursprungligen från England och uppstod i början på 
1800-talet, men pga. dåliga vintrar har idag idrotten i stort sett dött ut i moderlandet. Först 
1901 spelades den första riktiga matchen på svensk mark. Efter ett besök i England var det 
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idrottsgreven Clarence von Rosen som introducerade idrotten i Sverige. Efter bara några år 
hade ett flertal bandyklubbar bildats runt om i Sverige, och under dessa år hade spelet 
utvecklats från att spela med nio spelare i varje lag till att spela med elva spelare. Dessutom 
bytte man 1904 ut ”trätrissan” mot ”bandybollen”6.  
       De första åren spelades bandy på sjöisar. Under första hälften av 1900-talet utvecklades 
sporten från att enbart spelas på sjöis till att spelas på modernare bandyarenor; såsom 
Stockholms stadion. Bandyn var på denna tid en mycket folklig sport, något man kan se i 
SVT:s arkiv från bandyfinaler på 20-, 30- och 40-talen. Sporten utvecklades under 1900-talets 
andra hälft, och man införde sarg runt bandyplanen år 1955. Den första konstfrusna 
bandybanan byggdes i Västerås på Rocklunda IP år 19567. Sedan följde flera kommuner efter 
och anlade konstfrusna planer i kommunal regi. Bland annat Zinkensdamms IP i Stockholm 
som användes av föreningar, skolor och allmänheten8, Studenternas IP som används för 
samma ändamål9, Skarpe Nord i Kungälv samt Hällåsen i Broberg som haft konstfrusna 
bandyplaner sedan 1965 respektive början på 70-talet10. Ännu ett exempel är Sävstaås i 
Bollnäs som fick sin konstfrusna bandyplan 198411.  
       Från att ha varit en sport som spelades på sjöisar i början på 1900-talet har bandyn idag 
tagit ett enormt kliv. Spelet har utvecklats; nya regler har tagit form, spelarna har blivit mer 
skickliga på skridskor, tempot har höjts, media har ökat bevakningen av idrotten och arenorna 
utvecklas mer och mer. En milstolpe i bandyns moderna historia är när Edsbyn får Sveriges 
första inomhushall för bandy år 200312. I dagsläget finns elva stycken bandyhallar placerade 
på orterna Västerås, Bohus, Vänersborg, Örebro, Edsbyn, Sandviken, Uppsala, Rättvik, 
Vetlanda, Trollhättan och Lidköping. Dessutom pågår byggandet av en inomhushall i 
Nässjö13.   
 
3.2 Bandykultur 
”Jag tror på bandyn. Det är något klassiskt med bandyn. Det är roligt att spela bandy. Tänk 
en söndagseftermiddag, lagom kallt och solsken med nyspolad is, då är det bandy som gäller. 
Det är bandy!14”.  
       Idrotten bandy är mer än bara själva spelet, matcherna, serierna och resultaten. Detta 
omges av en slags kultur. Som ”Micke” Arvidsson nämner i citatet ovan är bandyn klassisk, i 
flera decennier har unga som gamla följt idrotten i ur och skur. Bandyn är folklig. Den dag 
bandykulturen tar största uttryck är på den klassiska SM-finalen. Det är den dagen finalen 
mellan högsta seriens två bästa lag avgörs i en match. ”Bandyns SM-final är helt unik i 

                                                           
6 Argus, Arne, 2002: kap. 4 
7 www.idrottonline.se [hämtad december 2012] 
8 www.stockholm.se [hämtad december 2012] 
9 www.uppsala.se [hämtad december 2012] 
10 www.ifkkungalv.se och www.brobergsoderhamn.se [hämtade december 2012]  
11 www.giffarna.se [hämtad december 2012] 
12 www.idrottonline.se [hämtad december 2012] 
13 Ibid  
14 Mikael ”Micke” Arvidsson 

http://www.idrottonline.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.ifkkungalv.se/
http://www.brobergsoderhamn.se/
http://www.giffarna.se/
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Sverige. Den kan jämföras med engelska cupfinalen i fotboll15”. Folk vallfärdar från hela 
landet och samlas för att se finalen, och nästan överallt serveras en klassisk ”bandyfrukost” 
med pyttipanna.  
       I denna speciella bandykultur finns dessutom olika s.k. artefakter* såsom bandyportföljen 
där man förvarar en värmande dryck för att klara av kylan på matcherna. Det finns till och 
med statyer på kända bandyspelare utplacerade runt om i landet på olika ”klassiska” 
bandyorter, såsom Bollnäs, Lidköping och Nässjö16. ”Det är bara kungar och drottningar 
som brukar hyllas på detta storslagna sätt, men bandyn är en speciell sport med sina 
egenheter”17. Detta visar på bandyns betydelse för folket, särskilt på mindre orter. 
       I en intervju med en mångårig bandysupporter framgår att ”kultur” började när 
människan lärde sig odla saker. När man gjorde det fick man tid över till att göra andra saker 
än att enbart jaga föda. En av dessa saker i modern tid är att ägna sig åt bandy.   
       Varje kultur har en uppsättning kännetecken. Särskilda kännetecken för bandy är dels 
isen, bandyklubban; med det böjda slutet från ett speciellt träd i England där grenarna böjde 
sig, och bandybollen. Bandykulturen i Sverige återfinns dels i studentkretsar/akademiska 
kretsar, dels på bruksorter och i bandykulturen i Hälsingland.  Förr i tiden hände det att 
bandysäsongen hade sin premiär på annandag jul, vilket har satt en särskild prägel på 
annandagsbandyn, som också är ett kulturellt kännetecken för bandyn. Klassisk bandytid är 
13.15 på annandag jul, under starkt inflytande av den akademiska delen av bandykulturen, 
med den akademiska kvarten.  
       En typisk ”bandydag” är en söndag, då att gå på bandy är en slags söndagsutflykt med 
portfölj laddad med limpa, medvurst samt kaffetermos som även kan innehålla ”starkare 
varor”.  Det är också, om man tar bruksortens del, att hela bruksorten sluts upp kring bandy 
som sport. Edsbyn är ett exempel på hur en hel by samlas kring en idrott. En ytterligare 
karaktäristisk sida hos bandykulturen är det faktum att bandy är en så gammal lagsport och 
därmed har idrotten skapat många traditioner18.  
       Trots att idrotten ständigt utvecklas och moderniseras har den behållit ”sin egenart och 
tjusning – den speciella atmosfären och ”bandyportföljen”19. Dagens bandy är alltså en 
kombination av en modernisering med nyare arenor, ett utvecklat spel och större 
mediebevakning, samt den klassiska kulturen som bevarats.   
 
3.3 Fakta och historik om bandyn i Edsbyn 
En klassisk bandyort är Edsbyn, benägen i södra Hälsingland. I juni 1909 bestämde sig några 
ungdomar för att ta hand om idrottsintresset som fanns i Edsbyn. Då bildades Edsbyns IF, och 
det första man gjorde var att anlägga en fotbollsplan, och därefter växte discipliner såsom 
fotboll, friidrott, handboll, orientering, bordtennis och cykel fram. Men den idrott som 

                                                           
15 Sund, Bill, 2000: s. 90 
16 Ibid: s.36 
17 Sund, Bill, 2000: s.36 
* artefakt = ett konkret föremål som är relevant för att känneteckna en viss kultur 
18 Bandyinbiten från Uppsala 
19 Sund, Bill, 2000: s. 24 
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verkligen präglat Edsbyn idrottsmässigt är bandyn; ”det är genom bandyn som EIF skaffat sig 
ett aktat namn inom idrottskretsar20”    
       Men det var först på 20-talet som bandyn introducerades ordentligt i Edsbyn. 
Fotbollslaget hade då en instruktör som hade vunnit SM-guld med bandylaget Stockholms-
Göta, och efter fotbollssäsongen var slut presenterade han bandyn i orten. Fler och fler blev 
nyfikna och ville testa på spelet, och det gjordes hemgjorda skridskor och klubbor.  
       Några år därpå ökade intressen för sporten då Edsbyn fick besök av tre spelare från 
Djurgården. De hade spelat bandy i Stockholm och spred idrotten ytterligare i orten. Intresset 
avtog när dessa spelare flyttade tillbaka till huvudstaden, detta tills den som på allvar drog 
igång spelet flyttade till Edsbyn; Simon Wikman.  
       1925 bildades den första bandysektionen där denne Simon Wikman var ordförande och 
lagledare i många år. De första åren spelades mest träningsmatcher, främst mot övriga lag i 
Hälsingland såsom Broberg, Ljusdal och Bollnäs. Men på 30-talet började man spela 
seriespel, till en början dock endast regionalt. Men man gick upp i division två inför säsongen 
1933/1934.   
       30-talet präglades av en växling mellan spel i division 2 och division 3, dock främst i den 
högre serien av de två. Decenniet efter var Edsbyn på väg uppåt, och säsongen 1943/1944 
gick man upp till högsta serien, då hette den allsvenskan, och EIF har stannat i högsta serien 
sedan dess, med undantag från säsongen 1969/1970 då man halkade ner i division 2. I och 
med graderingen till allsvenskan växte allmänhetens intresse för bandyn mer och mer. Laget 
nådde första SM-finalen 1949. Under 50-och 60-talen spelade Edsbyn hela sju SM-finaler, 
och tog sitt första SM-guld 1952. Samma spelare som representerade laget det året tog guld 
även året därpå.  
       År 1975 började man arbeta med en konstfryst bana och flera olika företag hjälpte till. 
Tre år senare blev man svenska mästare igen, och begreppet ”Bandybyn” myntades; ett 
begrepp som håller än idag och som hjälp till att sätta Edsbyn på kartan.  
       80- och 90-talen präglades av varierande årsresultat då man ibland gick till slutspel och 
ibland missade det. Det rådde en del spelarflykter och oroliga år, men man höll sig hela tiden 
kvar i högsta serien. 1984 gick Edsbyn till SM-final, men de fick nöja sig med silver21. Det 
var på det nya millenniets inledning som Edsbyn nådde sina största framgångar hittills. 
Säsongen 2001/2002 och 2002/2003 gick laget till slutspel men åkte ut i kvarts- respektive 
semifinalen. 2004-2008 vann laget fem raka SM-guld, och de var även i final en sjätte gång år 
2009, men förlorade då med 4-5 mot VSK22.  
       År 2003 byggdes i Edsbyn den första inomhushallen för bandy i Sverige23, och de 
följande fem åren efter det tog laget fem raka SM-guld, dessa år var man också ensamma med 

                                                           
20 Johansson, Jan-Erik, 1999 
21 Ibid 
22 www.idrottonline.se [hämtad december 2012]   
23 www.edsbynarena.se/ [hämtad december 2012] 
* Beroende på placering i den högsta serien allsvenskan, delades lagen efter jul in i en elitserie (de åtta 
bästa lagen) och en superallsvenska (de åtta sämsta lagen). Ettan och tvåan i superallsvenskan fick 
kvala om en slutspelsplats mot nummer åtta respektive nummer sju i elitserien. 
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inomhushall och kunde påbörja försäsongen på is tidigare än vanligt. Sedan dess har Edsbyn 
varit fortsatt starka och gått till slutspel varje år.  
       Det är inte bara A-laget som nått framgångar; Edsbyns Idrottsförening har en mycket 
stark ungdomssida och juniorerna har t.ex. åtta stycken SM-guld. 
__________________________________________________________________________ 
Allmän fakta om Edsbyn:  
Antal SM-finaler: 17 st. (1949, 1952, 1953, 1955, 1958, 1961, 1962, 1963, 1978, 1982, 1984, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)  
Antal SM-guld: 9 st. (1952, 1953, 1962, 1978, 2004, 2005, 2006, 2007 samt 2008) 
Antal säsonger i högsta serien: 67 st.  
Ungdomslagen: Juniorer 8 st. SM-guld. Pojkar 8 st. SM-guld, Bandyaden 3 Guld24.  
___________________________________________________________________________ 
Faktaruta [1], gjord av författaren. Källa: www.idrottonline.se    
 
3.4 Bandykulturen i Edsbyn  
”Kultur kommer från latinets col’ere och betyder odla. Är det något vi odlar i Hälsingland, så 
är det intresset för bandyn samt att vi producerar spelare!25”  
       Bandykulturen som behandlats tidigare skiljer sig något åt i olika orter. I de större 
städerna, såsom Stockholm, Uppsala och Göteborg är inte kulturen lika utpräglad i hela orten; 
det är endast en mindre del av invånarna i dessa städer som intresserar sig för idrotten; vilket 
gör att kulturen inte genomsyras överallt. I de mindre orterna däremot, framförallt 
”bandyorterna” i Hälsingland; är desto fler invånare, procentuellt, engagerade i bandyn. Detta 
leder till att kulturen syns mer i hela orten.   
       I Edsbyn benämner man orten som ”Bandybyn” och hallen som ”Bandykyrkan”. Detta 
pekar på vilken betydelse idrotten har för Edsbyn; en stor del av invånarna sluter samman och 
följer laget i med- och motgång, går på matcher och engagerar sig på olika sätt runt laget.  
Bandylaget har en lång historia och har genom åren skapat många traditioner samt ett intresse 
som växer sig större och större.  
       Något som ytterligare belyser bandyns betydelse för byn är nedanstående tabell; den 
behandlar elitserien 2011/2012 och hur stor procentuell andel av invånarna i de olika 
bandylagens kommun som i snitt går på elitseriematcherna. Edsbyn hamnar i topp där nästan 
37% av invånarna följer lagets hemmamatcher. Detta att jämföra med de större orterna som 
t.ex. Stockholm, Uppsala och Göteborg där inte ens 1% av invånarna i snitt går på 
hemmamatcherna. Dock ska man komma ihåg att Edsbyn, till skillnad från de större orterna, 
inte har någon nämnvärd konkurrens från andra idrotter och andra aktiviteter som lockar 
publik. 

                                                           
24 www.idrottonline.se [hämtad december 2012]  
25 Johansson, Jan-Erik, 1999: s. 319 

http://www.idrottonline.se/
http://www.idrottonline.se/
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___________________________________________________________________________ 
Edsbyn IFs Bandy  36,96 
Tillberga IK   19,03 
Bollnäs GIF   16,4 
Kalix BF   12,6 
Villa Lidköping BK  11,5 
Vetlanda BK   9,26 
Broberg/Söderhamn  9,05 
IFK Vänersborg  8,38 
Sandvikens AIK/BK  7,84 
IFK Kungälv   4,86 
Västerås SK/BK  1,4 
IK Sirius Bandyklubb  0,96 
Hammarby IF   0,22 
GAIS Bandy   0,19 
___________________________________________________________________________ 
Tabell [1], beräknad av författaren. Andel (%) av invånarna i kommunen till elitserielagen i 
bandy säsongen 2011/2012 som i snitt går på lagets hemmamatcher. Observera att 
invånarantalet i kommunerna är från 2010. Källa: www.elitrapport.se samt www.scb.se   
 
Detta resultat visar att intresset finns i Edsbyn och att det finns ett underlag för att satsa på 
idrotten. Det bekräftar även en observation gjord på plats i Edsbyn. Denna observation skedde 
en dag mitt under elitseriesäsongen, dessutom samma dag som Edsbyn hade hemmamatch. 
Det som framgick var att bandyn fanns överallt i orten. Redan vid infarten stod en enorm 
bandyklubba, och inne i byn hängde stora bandybollar som julskyltning. Folk gick runt med 
Edsbynmössor, kanske extra många då det var matchdag, och mitt i Byn låg supportrarnas 
egen krog26.   
 
 
4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  
 
4.1 Talangutveckling  
Det har gjorts en del tidigare forskning inom ämnet talangutveckling. I den vetenskapliga 
artikeln ”The Development of Talent in Sport” diskuteras talangutveckling och vilka delar 
som är centrala för att utveckla talanger inom idrott på bästa sätt. Här kommer delar av 
artikeln att plockas ut för att lyfta fram väsentliga delar som går att koppla till den empiriska 
undersökningen och bandyn i Edsbyn som presenteras nedan.  
       Benjamin Bloom ansåg att individer inte kommer uppnå elitnivå inom en idrott om det 
inte finns en lång och intensiv process med uppmuntran, omvårdnad, utbildning och träning. 
Bloom hittade tre kritiska stadier i talangutveckling genom att titta på hur bland annat atleter, 
                                                           
26 Observation i Edsbyn, utförd av författaren den 7 december 2012 

http://www.elitrapport.se/
http://www.scb.se/
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skulptörer och musikanter uppnådde elitnivå inom deras olika aktiviteter. En slutsats var att 
talangutveckling kräver år av engagemang för att lära sig och att en central del i denna 
process är mängden och kvaliteten på stöttandet från föräldrar, lärare eller tränare.  
       Stadie 1: Tidiga år och inledande steg  
I detta stadium engagerar sig barnen i roliga aktiviteter. De förlitar sig mycket på tränare för 
att få stöd och vägledning. I detta steg kan föräldrar och tränare uppmärksamma att vissa har 
talang för aktiviteten, och detta påverkar både förväntningarna på barnen samt 
utlärningsmetoderna. Engagerade föräldrar är en utmärkt källa till glädje, energi och 
motivation.  
       Stadie 2: Mellanår och utvecklingssteg  
Här blir barnen ”fast” vid deras aktivitet. Till exempel ser man sig själv som en ”gymnast” 
istället för att vara ett barn som sysslar med gymnastik. Det blir nu mer seriöst och man vill 
lyckas mer. Tränarna är mer skickliga och har större respekt för utövarna. Träningstiden 
utökas och tävlandet får en större roll; det blir som en måttsticka för att mäta utveckling och 
framsteg. Föräldrarna är här tvungna att bidra med både moralisk och finansiell support och 
göra en del uppoffringar, såsom att välja bort jobb och annat till förmån för barnens 
idrottande. Dock ser föräldrarna fortfarande till att vara måna om barnets hela utveckling; 
såsom skola osv.   
       Stadie 3: Sena år och perfektionssteg  
Enligt Bloom är perfektionssteget när utövarna blir experter. Utövarna har en slags 
”besatthet” för aktiviteten och den dominerar livet. Utövarna är villiga att investera nödvändig 
tid och kraft för att uppnå sina mål. Det sker nu också ett skift från att tränarna har allt ansvar 
till att de aktiva tar mer och mer. Även föräldrarna spelar nu mindre roll, utövarna är redan 
”nedsänkta” i aktiviteten.  
       Slutsatsen Bloom drog var att det krävs många tuffa år av utveckling innan utövaren är 
mogen och har uppnått komplex talang. Oavsett hur bra man är vid tio eller elva års ålder blir 
man snart utkonkurrerad om man inte fortsätter att delta i utvecklingen. Ett långsiktigt 
engagemang inom talangområdet och en ökande passion för talangutvecklingen är väsentligt 
för att en individ skall nå full kapacitet i området27.   
       I en studie för drygt tio år sedan studerade forskarna i karriärsutvecklingar hos gymnaster, 
roddare, basketspelare m.fl. En av forskarna; Coté, fokuserade i en studie på familjens roll när 
det gäller utvecklande av unga idrottare. Han tittade på hur familjemedlemmar stöttade 
ungdomar i deras satsning. Dessutom ville han också se om familjedynamikens påverkan på 
ungdomarnas framgång skiljde sig åt i olika utvecklingsstadier. Han benämnde dessa stadier 
som ”provapå-stadiet”, ”specialiseringsåren” och ”elitåren”.  
       I det första stadiet märkte han att barnen blir uppmuntrade av sina föräldrar att testa på 
olika sporter för skojs skull, snarare än för att uppnå resultat. Barnen blir inte pressade till att 
välja en viss sport, utan uppmuntrade till att samla erfarenheter från olika idrotter och 
aktiviteter.   

                                                           
27 Singer, Robert N., Hausenblas, Heather A. & Janelle, Christopher M (red.), Handbook of sport 
psychology [elektronisk resurs] 2nd ed., John Wiley, New York, 2001, kap. 10   
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       I det andra stadiet, när ungdomarna är i 13-årsåldern, begränsar de utövandet till en eller 
två sporter. Beslutet är ofta influerat av det sociala stöttandet och uppmuntran från tränare, 
syskon och föräldrar, men också deras egen glädje i det och deras egen framgång. Föräldrarna 
är här engagerade i sporten; från att vara åskådare till att vara tränare.  
       I det tredje och sista stadiet råder elitnivå, här är ungdomarna ca 15 år. Föräldrarna har nu 
ett stort intresse och stöttar ungdomarna finansiellt och emotionellt28.   
       En av forskarna; Coté, lade även till ett ”extra” stadium, som han benämnde. 
”recreational years”. Detta stadie var till för de som inte vill välja en sport eller för de som 
inte kunde eller ville satsa på elitnivå. Här tränar man för att det är kul och för att hålla igång. 
       Två av forskarna; Coté och Hay, upptäckte att teknikutveckling och glädje var de 
viktigaste faktorerna för att få barn att fortsätta vara aktiva inom en sport samt för att hjälpa 
dem att utvecklas inom de olika utvecklingsstadierna. Genom att veta detta kunde man skapa 
passande miljöer för att låta barnen uppnå glädje och framgång i de olika stadierna. 
       I en ytterligare forskning studerades träningsmiljöer och forskarna kom fram till att 
förbättringar skedde när utövarna fick bra övningar, bra feedback samt möjlighet till repetition 
och att förbättra fel. De menade att en utövares framgång i alla stadier är influerad av 
träningsmiljön29.  
       Forskarna Ericsson och Charness menade vidare att antal timmar som man spenderar i en 
träningsanläggning påverkar vilken nivå av expertis man uppnår, dvs. om man inte får 
tillräckligt med högkvalitativ träning påverkar det en individs utförande negativt. Det visade 
sig i en forskning vara omöjligt för individer som ackumulativt tränat mindre att nå upp till 
samma nivå som de bästa individerna; de som började med planerad träning tidigare och som 
fick optimal träningsnivå som inte ledde till utmattning eller utbrändhet. Detta är dock ovisst 
och det behövs mer forskning på området. För att nå elitnivå menade Ericsson vidare att en 
idrottare behöver spendera tio år eller tiotusen träningstimmar30.   
       I en studie menade Coté, Csikszementmihalyi et al. Och Durand-Bush att ”Ingen idrottare 
kommer utveckla en talang om han eller hon inte tycker det är kul att hålla på”.  
De menade vidare att: glädje en viktig del, men att elitidrottare inte alltid tycker att allt är kul. 
Dock ser de utmaningar och svåra saker som positivt och stimulerande. En slutsats i denna 
studie var att när idrottare upplever flyt, ökar sannolikheten för att de ska fortsätta utveckla 
sin talang. Även om idrottare inte alltid upplever glädje, är det en av de viktigaste faktorerna 
för talangutveckling31.   
       Om man sammanfattar dessa studier kan man se att det som spelar stor roll för 
talangutveckling inom idrott dels är att det finns en glädje hos utövaren; denne måste tycka 
det är roligt och utvecklande att utöva idrotten för att lyckas. Sedan kan man se betydelsen av 
att träna på rätt sätt för att nå framgång. Det är viktigt att utvecklingen sker rätt under 
ungdomsåren.  
                                                           
28 Singer, Robert N., Hausenblas, Heather A. & Janelle, Christopher M (red.), Handbook of sport 
psychology [elektronisk resurs] 2nd ed., John Wiley, New York, 2001, kap. 10   
29 Ibid   
30 Ibid 
31 Ibid 
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4.2 Klusterbegreppet  
För att demonstrera och konkretisera vilka aktörer som är delaktiga i processen när det gäller 
att fostra och förädla talanger i Edsbyn, kommer teorin om ”klusterbegreppet” att användas. 
Klusterbegreppet utvecklades av Michael Porter 1990 och visar en teori om vilka aktörer som 
är delaktiga i ett industriellt kluster. Hans teori används bland annat för att förklara hur 
innovationssystem skapas samt vilka processer som leder till s.k. ”agglomerationsfördelar”; 
dvs. vilka som är de ekonomiska fördelarna för företag som är lokaliserade nära varandra 
geografiskt32.   
       Ett industriellt kluster består enligt Porter av vissa aktörer som verkar inom ett visst 
kompetensområde eller runt en särskild kärnprodukt. De här aktörerna skapar tillsammans 
mervärden som är större än om de enskilda aktörerna skulle verka på egen hand. Dessa 
aktörer är, enligt Porter:  
       - Kärnprodukten; den eller de varor och tjänster som blir slutprodukterna i klustrets 
produktionskedja.  
       - Specialiserade inputs; de insatsvaror eller –tjänster som är särskilt utvecklade för att 
inpassa i kärnprodukten.   
       - Produktionstekniken; Den teknik och utrustning som krävs; t.ex. maskiner och 
programvaror, för att skapa kärnprodukten.   
       - Relaterade branscher; Branscher som påverkar klustret och dess utveckling utan att 
direkt vara en del av det.   
       - Kunderna; De individer, företag eller branscher som använder och efterfrågar 
kärnprodukten33.   
       I boken ”Populärmusik från Svedala” av ekonomgeograferna Daniel Hallencreutz, Per 
Lundequist och Anders Malmberg används denna teori och appliceras på den svenska 
musikindustrin, för att förklara ”hur en konkurrenskraftig musikindustri vuxit fram i 
Sverige”34. De har arbetat fram en modell, som utgår från Porters klusterteori.  
       Porter har dessutom arbetat fram den s.k. ”diamantmodellen” som beskriver vilka 
faktorer som gör ett kluster dynamiskt och utvecklingskraftigt. Denna modell innehåller 
följande delar:  
       Produktionsfaktorerna visar på att det finns en speciell kunskap och/eller infrastruktur på 
en viss plats som är anpassad till vissa särskilda branscher. Detta gör att den särskilda platsen 
får en konkurrensfördel gentemot andra platser inom den branschen.   
       Efterfrågeförhållandena handlar om hur en lokal marknad och kunderna där ställer hårda 
krav på produkterna de vill köpa vilket stärker konkurrenskraften.  
       Strategi, struktur och rivalitet visar på hur lokala konkurrenter inom samma eller 
liknande branscher stärker utvecklingen för de enskilda företagen. Detta pga. att lokal rivalitet 
är extra prestigefylld och då leder till att man anstränger sig extra.  

                                                           
32 Hallencreutz, Daniel, Lundequist, Per & Malmberg, Anders, 2004 
33 Ibid: s. 37 
34 Ibid: s. 5-152 
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       Relaterade branscher och företag handlar om att det finns likartade branscher inom en 
geografisk närhet. Det sker ett snabbare informationsflöde mellan kunder, leverantörer och 
företag, i och med att det finns många kunder som ställer krav i närheten. 35.  
 
 
5. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
Detta kapitel syftar till att redovisa resultaten av den empiriska undersökning som genomförts 
för att ta reda på vilka faktorer som påverkar bandyframgångarna i Edsbyn.  
       Edsbyns IF Bandy har alltså, trots ortens ringa storlek, lyckats nå oerhört stora 
framgångar både på senior- och ungdomsnivå. På seniornivå har man nio stycken SM-guld 
och på juniornivå åtta stycken. A-laget lyckas hålla sig i eliten år efter år med majoriteten 
egna produkter, det vill säga inhemskt fostrade spelare.  
       Det skall nu utrönas vilka faktorer som bidrar och bidragit till denna framgång; detta med 
hjälp av intervjuer med tränare, spelare och andra som direkt eller indirekt påverkar 
”Edsbybandyn”. Det kommer först att ske en beskrivning av de aktörer som bidrar till 
utvecklingen, därefter kommer detta presenteras i en modell som utgår från klusterbegreppet 
som behandlats i kapitlet ovan. Vidare kommer även ”diamantmodellen”, även den behandlad 
i kapitlet ovan, att appliceras på fenomenet med bandyn i Edsbyn.   
 
5.1 Ungdomsverksamheten och satsningen på de egna leden  
Det har genom åren skett en stor satsning på ungdomsbandyn i Edsbyn. Det har ”hela tiden 
funnits starka ungdomsled, några blev till och med över”36. Man menar i Edsbyn att det är 
viktigt att bygga underifrån och satsa på ungdomen, detta gör att man får en stor bredd som 
leder till framgång. Det kommer fram många talanger. Det man lyckats med är att ta nästa 
steg och ta vidare dessa ungdomar till elit- och A-lagsspelare vilket lett till många framgångar 
genom åren. Det sker en fortlöpande satsning på att ständigt utveckla ungdomsbandyn, bland 
annat arbetar man just nu fram en handbok som visar hur ungdomsledare ska jobba37. Man 
har ungdomslag för många åldrar, men träningarna skiljer sig åt när det kommer till mängd 
och seriositet.  
”Eftersom det inte finns så mycket annat än bandy i hälsingeskogarna så var det ett ganska 
lätt val att börja spela bandy. Jag började spela när jag var runt fem och gick då i Elis 
bandyskola och där har nog de flesta börjat sin bandykarriär. Fotboll fanns väl med i bilden 
när man växte upp men det valdes bort när jag var runt 14-15 år. Bandyträningarna var väl 
som på alla andra ställen när man var ung; mycket lek och inte så allvarligt. Men sen i 13-14-
årsåldern så blev det ju ganska naturligt hårdare på både träningar och match. Träningarna 
gick mer ut på speluppbyggnad och ett grundspel som liknade de stora grabbarnas i A-laget 
och det är en stor del i Edsbyns framgång. Det spelar ingen roll om du som ung spelare 
kommer upp i A-laget, du vet ändå hur laget spelar och vill spela bandy”38. 
                                                           
35 Hallencreutz, Daniel, Lundequist, Per & Malmberg, Anders, 2004: s. 40-42.  
36 Johansson, Jan-Erik, 1999: s. 315 
37 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
38 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
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”Det som avgjorde att man valde bandyn, det har att gör med att man kommer från Edsbyn 
och att målet alltid har varit att få spela med A-laget. När man var knatte så tränade man inte 
så mycket gemensamt, då tränade man nästan alltid på små planer runt om i Edsbyn. Man 
ringde runt till alla kompisar och sen var det bara att spela. Ju äldre man blev, desto mer 
gemensamma träningar blev det, och när man blev 12-13 så började även fysträningen på 
sommaren innan vi gick på is i arenan. När jag kom med i A-laget var jag 16 och då var det 
ett helt annat upplägg; nu är det fem till sex pass i veckan plus match och teori under 
säsongen. Vi har uppehåll i april och juni annars har vi minst fem pass veckan och vi har eget 
ansvar under uppehållet”39.  
Detta går att koppla till studien av Benjamin Bloom40 som fann tre träningsstadier som var 
väsentliga att genomgå för att nå elitnivå. Dessa stadier, i likhet med hur träningarna ser ut för 
ungdomarna i Edsbyn, handlade om, som behandlat ovan, att allvaret och hängivenheten 
successivt ökar med åren för de aktiva utövarna. De första åren handlar om att ha roligt; i 
Edsbyn börjar man som Knatte i ”Bandyskolan”. Efter några år, enligt Bloom, blir utövaren 
fast vid sin aktivitet och den börjar ta över mer och mer, för att i det sista stadiet prägla större 
delen av livet; man har nu uppnått elitnivå.   
       Det går vidare att koppla till Abernethy, Coté, Baker och Hays studier som också tog 
fram tre utvecklingsstadier; ”provapå-stadiet”, ”specialiseringsåren” och ”elitåren”. 
I det första stadiet handlade det om att testa på olika idrotter för skojs skull. I nästa stadie 
började de begränsa utövandet till en eller två sporter, detta sker runt 13 års ålder. I sista 
stadiet råder elitnivå41.  
       Det framkommer under den empiriska undersökningen att glädjen i bandyspelandet är 
stor bland utövarna. Något som enligt Coté, Csikszementmihalyie et al, och Durand-Bush är 
väsentligt för att man ska hitta motivationen att hålla på42. Christian Mickelsson och Martin 
Söderberg, två nuvarande elitseriespelare fostrade i Edsbyn, lyfter fram hur glädjen och 
intresset alltid funnits. Mickelsson lyfter fram hur karriären började i bandyskolan, i vilken 
glädjen och ”att ha kul” spelar störst roll. Detta med att glädjen har en stor plats i bandyn i 
Edsbyn är troligtvis en stor bidragande orsak till framgångarna. 
”Jag började nog spela bandy tack vare att vi hade en liten isplan i det område jag bodde. 
Det var där som allt började, jag fortsatte spela för jag tyckte det var roligt och på den vägen 
har de varit. (…) Det finns väl säkert mycket som spelat in till att man uppnått denna nivå, det 
jag tror är väl att man hade så roligt i sin barndom med sina kompisar när man spelade 
bandy. Sen fortsatte det byggas vidare när man kom upp i åldrarna, det blev bara roligare 
och roligare (…) När man var knatte tränade man nästan alltid på små planer runt om i 
Edsbyn. Man ringde runt till alla kompisar och sen var de bara spela 43.” 

                                                           
39 Intervju med Martin Söderberg, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
40 Singer, Robert N., Hausenblas, Heather A. & Janelle, Christopher M (red.), Handbook of sport 
psychology [elektronisk resurs] 2nd ed., John Wiley, New York, 2001, kap. 10   
41 Ibid   
42 Ibid 
43 Intervju med Martin Söderberg, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
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”Jag och ”Hellmyrs” växte upp på samma område så det skulle vara roligt att veta alla 
timmar man har tillbringat i hans källare med klubba och boll samt hur många timmar man 
har spelat på områdets is. Man var ju alltid där på isen på vintrarna och spelade mot 
varandra eller stod och sköt i timmar”44. 

En slutsats författaren drar av detta är att bandyn för barn och ungdomar i Edsbyn verkar 
ha samma roll som fotbollen i många andra städer. Som Martin Söderberg berättar var det 
bara att ringa runt till alla kompisar för att kunna spela bandy som barn. Detta brukar, enligt 
författarens uppfattning, vara vanligt i de flesta städer, men då är det fotboll som gäller. 
Bandyn har alltså en mycket stor utbredning i Edsbyn.   
       Just att de allra flesta ungdomar väljer bandyn torde bidra till att chansen ökar att man 
hittar dessa talanger. Detta om man tänker sig att man kan hitta en viss andel talanger i en 
befolkningsgrupp. I en större ort kanske en potentiell ”bandytalang” väljer en annan aktivitet 
eller inte sysslar med något alls. Men då i stort sett alla många barn och ungdomar börjar 
spela bandy i Edsbyn, på grund av det stora intresset bland föräldrar och ungdomarna själva, 
blir alltså sannolikheten större att dessa potentiella bandytalanger kommer fram. Detta är 
troligtvis en stor bidragande orsak till varför man får tag på så pass många inhemska 
bandyspelare i en så liten ort. Detta styrker även bandygymnasiets tränare Peter Olsson. ”De 
största idrottstalangerna i Byn väljer bandyn. Det finns en tradition och en nära kontakt med 
A-laget här. Det är viktigt att det finns ett elitlag så att ungdomarna får idoler osv.45”  
       Det som visar sig i denna studie av ungdomsbandyn i Edsbyn är att man tar väl tillvara på 
intresset som finns för bandyn i orten bland ungdomarna. Detta leder till framgång och att 
bandytalanger kommer fram och får chans att utvecklas samt gå hela vägen till A-laget. Att så 
många stannar kvar i Edsbyn när de nått seniornivå verkar bero på att målet för ungdomarna 
som växer upp i Edsbyn och sysslar med bandy är att få spela med A-laget.  
       Intresset för bandyn i Edsbyn och det faktum att föräldrarna placerar sina barn i 
bandyskolor osv. gynnar självklart bandyn. Men frågan är vad som händer med valfriheten 
hos ungdomarna; nu har det visat sig att intresset finns även hos barnen att spela bandy, men 
det är viktigt att komma ihåg att det finns andra idrotter och aktiviteter att syssla med och att 
man låter barnen få möjlighet att prova på olika aktiviteter för att hitta det just de brinner för. 
       Ett ytterligare bevis på hur viktigt det är att satsa på de egna leden kan man se om man 
tittar på Boltic på 80-talet. Klubben ”köpte ihop” ett lag som nådde stora framgångar ett tag, 
men då man inte satsade på ungdomssidan och således inte kunde fylla på med egna spelare 
föll detta ihop; man hade inte heller råd att hela tiden köpa ihop bra spelare som skulle leda 
till SM-guld. Boltic köpte bland annat duktiga spelare från Edsbyn, men på grund av en stabil 
ungdomsverksamhet kunde man, till skillnad från Boltic, få in nya duktiga spelare i A-laget.        
       Självfallet skulle det fungera att ”köpa ihop” ett topplag som levererar framgångar, utifall 
ekonomin finns hos klubben. Det vill säga att man satsar alla resurser på A-laget och 
ingenting på ungdomsverksamhet. Risken med detta är dock, om ekonomin skulle gå sämre, 
som i fallet med Boltic på 80-talet, att resultaten och framgångarna uteblir för detta A-lag. Då 

                                                           
44 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
45 Intervju med Peter Olsson, tränare på bandygymnasiet i Edsbyn 2012 
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har man inte har någon ungdomsverksamhet att hämta in nya spelare ifrån riskerar klubben 
således att förlora sin elitverksamhet.   
 
5.2 Bandygymnasiet  
Bandygymnasiet i Edsbyn startade år 2005, ett par år efter att inomhushallen stod färdig. I 
dagsläget går 39 elever på bandygymnasiet, fördelade på ca 13 elever per årskurs. Gymnasiet 
har vanligtvis fler sökande utifrån än från själva Edsbyn; från Växjö i söder till Kalix i norr.  
       Konceptet bygger mycket på individuella målsättningar och ambitioner. Eleverna sätter 
upp egna mål och gymnasiets uppgift är att hjälpa dem på vägen. Det råder en generellt hög 
ambitionsnivå och de flesta satsar på elitserien och landslagsspel.  
       Bandygymnasiet leder till att Edsbyns A-lag behöver värva färre spelare. Då man räknar 
med bandygymnasiets spelare som spelare ”från de egna leden” blir det nu lättare att uppnå 
målsättningen på 90% egna produkter i A-laget. Edsbyn hade bra spelare även innan 
bandygymnasiet, men nu är de ännu fler. Det är till och med så att det inte finns plats för alla i 
A-laget. Dessa spelare kan då gå till allsvenska laget Rättvik som har ett samarbete med 
Edsbyn46.  
       I och med bandygymnasiet fostras fler spelare till att spela ”Edsbybandy”.   
”Dagens bandygym är riktigt viktigt för bandyn i Edsbyn och får fram många duktiga 
bandyspelare. Mycket pga. duktiga ledare som utvecklar alla spelare till ”Edsbyspelare” med 
”Edsbytänk”. Det spelar ingen roll vilken position du spelar på, du vet ändå hur du ska spela. 
Sen har man ju alltid sin egen spelstil också men i det stora så spelar alla lika”47. 
Det förefaller sig så att bandygymnasiet bidrar till extra många ”Edsbyspelare”. Det rådde 
framgångar innan gymnasiets uppkomst, och man hade majoriteten egna produkter i A-laget 
även innan bandygymnasiet. Men nu ser man till att öka på dessa, vilket troligtvis leder till 
ökad konkurrens spelarna emellan då man slåss om en plats i A-laget. Detta höjer kvaliteten 
på samtliga spelare och genererar i slutändan ett bättre A-lag.    
 
5.3 Orten och ”Edsbyandan”  
Denna faktor ter sig vara en av de största nycklarna till framgången för bandyn i Edsbyn. Som 
beskrivet i kapitlet ovan om bandykulturen i Edsbyn är bandyn ”allt” för orten. Går man runt i 
orten är det omöjligt att inte stöta på något som har med bandy att göra; vare sig det är en 
person med en EIF-mössa eller ett reklamblad för en match. Dessutom pryder en enorm 
bandyklubba infarten till Edsbyn. ”Alla i Edsbyn har någon relation till bandyn”48, vilket de 
höga publiksiffrorna och det stora engagemanget visar.  
       Det finns många eldsjälar i orten som arbetar ideellt för att främja bandyn. Detta har visat 
sig bland annat genom att privatpersoner gick in och köpte aktier när inomhushallen byggdes 
och att ideella insatser står bakom populära försäsongscuper såsom ”Champions Cup och 
World Cup för damer”. Man talar om ”Edsbyandan”, något som enligt ordförande i Edsbyns 

                                                           
46 Intervju med Peter Olsson, tränare på bandygymnasiet i Edsbyn 2012 
47 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
48 Intervju med Fanny Gunnarsson, marknadsassisten Edsbyns IF, december 2012 
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IF, Thomas Zetterqvist, är kärnan till framgången, även om engagemanget inte per automatik 
leder till framgång. Men det finns en tradition i Edsbyn som är stark, och en stolthet för 
bandyn. De tre ledorden ”Kärlek, stolthet, tradition” fångar framgångarna49.  
       Ortens ringa storlek ger också en förklaring till varför det går så bra för bandyn. Orten 
saknar stor konkurrens från andra idrotter, varför de idrottsintresserade ungdomarna helt 
enkelt väljer bandyn. Dessutom har bandyn en så stor plats bland invånarna, många ungdomar 
har som dröm när de växer upp att få spela i A-laget, något som Edsbyspelaren Martin 
Söderberg menade. ”Eftersom det inte finns så mycket annat än bandy i hälsingeskogarna så 
var det ett ganska lätt val att börja spela bandy50”  
       Engagemanget och intresset för bandyn i Byn har visat sig leda till att man är i framkant 
när det gäller utveckling av bandyn och nytänkande. Bland annat var man alltså först i Sverige 
med att bygga en inomhushall, och efter att den stod klar följde många lag efter. Idag, nio år 
efter att hallen i Edsbyn stod klar, har sex av elitseriens tretton lag en inomhushall.   
       Från kommunens sida ser man bandyn som ett stort varumärke för orten. Kommunen 
heter ”Ovanåkers Kommun” men enligt fritidsansvarig Eva Holm är det ingen som riktigt vet 
vad det är, förrän man berättar att det är där Edsbyn ligger. ”Bandyn är allt”51. Eva Holm 
benämner bandyn som en ”mindre industri” då det spelas ca 1000 timmar ungdomsbandy per 
år i en kommun på cirka 11.000 invånare. Kommunen stöttar bandyn med bidrag och andra 
investeringar; bland annat investerade man i ett nytt omklädningsrum i samband med den nya 
inomhushallen. Man finansierar från kommunens sida även is från den första oktober, dock 
väljer föreningen att spola redan i juli för bandyskola m.m.52.  
       I boken ”Talangutveckling eller talangavveckling” står att läsa att en ort eller en plats har 
betydelse när det gäller utvecklandes av talanger, genom sin sociala sammansättning. Detta 
syns ofta på mindre orter med starka traditioner, t.ex. brukssamhällen. En liten ort, menar 
författaren, torde ha det enklare att bedriva en stabil verksamhet då det på en mindre ort råder 
en avsaknad av konkurrens från andra aktiviteter53. Detta stämmer bra överens med fallet med 
bandyn i Edsbyn.   
       Just det utbredda engagemanget gör att man satsar helhjärtat på bandyn i byn. Det ter sig 
som att man hela tiden vill ligga i framkant och vara ”vägledande”; vilket bland annat visar 
sig i det faktum att man var först med en bandyhall. Orten sluter upp och samlar ideella 
krafter för att skapa nya idéer som leder till ökad och fortsatt framgång.   
       Att ortens engagemang har en enorm betydelse för bandyn råder det ingen tvekan om; 
men vad gör detta för övriga aktiviteter i Edsbyn? Man kan lätt tro att det i princip bara spelas 
bandy i Edsbyn, men faktum är att idrotter såsom handboll, skidor, frisbee, motorcross, 
bågskytte och ridning är relativt stora i Edsbyn och skördat framgångar; bland annat kom sju 
av 22 spelare i landslagstruppen i frisbee 2008 från Edsbyn54.   

                                                           
49 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, 2012 
50 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, 2012 
51 Intervju med Eva Holm, fritidsansvarig Ovanåkers kommun, december 2012 
52 Ibid 
53 Peterson, Tomas, 2011: s. 112 
54 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=2078565 
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       Vad händer med dessa idrotter när så mycket fokus ligger på bandyn? En stor risk finns 
att dessa idrotter hamnar i skymundan och ”diskrimineras” om större delen av resurserna 
läggs på bandyn. Frågan är om Edsbyn som ort skulle tjäna på att lyfta fram fler idrotter. Det 
är svårt att förutspå detta men det torde vara möjligt att utrymme skulle finnas för att satsa på 
fler idrotter, och detta skulle kanske i sin tur stärka Edsbyns varumärke; att en så pass liten ort 
kan lyckas med att ha elitframgångar i flera idrotter.   
 
5.4 Konkurrensen från de andra bandylagen i Hälsingland  
Något som förefaller stärka bandyn i Edsbyn är konkurrensen från övriga närliggande 
elitserielag i Hälsingland. Både Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn, som inte ligger långt ifrån 
Edsbyn, geografiskt, har varsina framgångsrika bandylag. Säsongen 12/13 befinner sig 
samtliga i Sveriges elitserie.  
       Konkurrens leder i stort sett alltid till att man utvecklas då man vill ”slå” konkurrenterna 
och ligga i topp. Lokal konkurrens brukar dessutom vara en extra stark sporre till utveckling. 
Detta menar forskarna i ”Populärmusik från Svedala” (se ovan)55. Alla ”Hälsingelag” får 
alltså en extra fördel i bandysverige i och med denna geografiska täthet med elitserielag som 
konkurrerar med varandra. Edsbyn har klarat denna konkurrens bra då man ständigt satsar på 
kvalitet och utveckling56. ”Innan hallen kom så åkte vi alltid till Furudal som ligger ca 4,5 
mil från Edsbyn tre gånger i veckan bara för att träna rink så föreningen har ju alltid tänkt 
att vi i laget ska ha så bra förutsättningar det bara går att ha. Det tror jag att har bidragit till 
Edsbyns framgångar; laget har alltid gått i första hand”57. Ett bevis på att Edsbyn klarat 
konkurrensen bra kan man se på företags vilja att satsa på laget och föreningen.  
 
5.5 Inomhushallen  
Edsbyn var första orten i ”bandysverige” att bygga inomhushall. Hallen stod klar år 2003, och 
mellan åren 2004 och 2008 tog laget alltså fem raka SM-guld. Man kan se ett stort samband 
mellan inomhushallen och de enorma framgångarna i början på 2000-talet. Detta bekräftar f.d. 
Edsbyspelaren Christian Mickelsson; ”Eftersom de var först med hall och hade den fördelen 
med bra och tidig is så är det klart den har bidragit till framgångarna58”. Även 
bandygymnasiets tränare ser sambandet; ”Då man var ensamma med hall syntes det att laget 
orkade mer än andra lag. De körde slut på motståndarna, detta syntes tydligast efter 70 
minuter. De sista 20 orkade de mer.59”   
       Anledningen till detta ter sig vara att Edsbyn under försäsongen kunde gå ut på fullstor is 
betydligt tidigare än övriga lag, som var tvungna att vänta på möjligheten att konstfrysa is 
utomhus. Detta ledde till en stor konkurrensfördel då man dels kunde öva på spelet mycket 
längre tid än andra lag, samt att man byggde upp konditionen i och med fler ispass. Martin 
Söderberg, spelare i Edsbyn bekräftar detta: ”Jag har haft turen att få träna inomhus sen jag 
                                                           
55 Hallencreutz, Daniel, Lundequist, Per & Malmberg, Anders, 2004: s. 40-42. 
56 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
57 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
58 Ibid 
59 Intervju med Peter Olsson, tränare på bandygymnasiet i Edsbyn, december 2012 
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var elva, och det har ju lett till en hel del ispass.60”. Ericsson and Charness (1994) (se ovan) 
menade också att antal timmar som man spenderar i en träningsanläggning påverkar vilken 
nivå av expertis man uppnår. Det är således ett stort samband mellan inomhushallen och 
framgångarna i början på 2000-talet. Även Ericson & Faivre, 1998; Ericsson et al., 1993; 
Ericsson & Lehmann, 1996 (se ovan), studerade träningsmiljöer och kom fram till att 
träningsmiljön influerar en utövares framgång i alla stadier under en ungdoms 
idrottsutveckling.   
       Att man fick möjlighet att bygga arenan beror mycket på det stora engagemang som 
rådde i och med bygget.  ”Väldigt många slöt upp. Arenan är byggd av privat ett bolag där 
främst privatpersoner, men även företag, gick in och köpte aktier”61. Återigen ser man hur 
orten och engagemanget i orten Edsbyn leder till att det satsas på bandyn; något som 
genererar i framgångar. I detta fall ser man ett konkret exempel där man satsar på en 
inomhushall för att utveckla och stärka bandyn i Edsbyn.  
       Även om fler elitserie lag ”kommit ikapp” i och med egna hallbyggen bidrar fortfarande 
hallen till ökad kvalitet för bandyn i Edsbyn. Fler ispass leder till bättre spelare; skillnaden nu 
är att det inte bara är Edsbyn som får denna fördel.   
 
5.6 Sponsringen  
Ytterligare en bidragande faktor till framgångarna för bandyn i Edsbyn är företagen och 
sponsringen. I dagens bandysverige är det inget lag som kan hålla sig på elitnivå utan 
sponsring och stöd från företag. Edsbyn har en mycket utbredd, diversifierad och stabil 
sponsringsbas vilket hjälper föreningen och laget att lyckas hålla en så pass hög nivå. Enligt 
marknadsansvarig i EIF, Sture Norling, ligger de troligtvis i toppen i bandysverige, när det 
gäller antal sponsorer, med sina 450 st. Dessa ger tillsammans sex miljoner kronor i 
omsättning. Huvudsponsorer är Svenska Fönster och Edsbyverken62. Det finns sponsorer som 
bidrar med från ett par tusen kronor och uppåt. ”De små sponsorerna bygger de stora. Det är 
bättre att ha många sponsorer, då har man råd att tappa några”63.  
       Sponsringen kan i huvudsak delas in i två kategorier; generell sponsring samt riktad 
sponsring. Den generella sponsringen går in i föreningens intäkter och används sedan till 
utgifter, och det går inte att se exakt hur det fördelas. Den riktade sponsringen används till 
specifika åtgärder. Ett exempel på detta i Edsbyn är att bland annat Svenska Fönster har sett 
till så att t.ex. föräldrar och förskollärare kan låna bandyutrustning gratis till barn och 
ungdomar som vill pröva på bandy. Detta för att föräldrar ska slippa köpa dyr utrustning och 
riskera att kasta pengarna i sjön om barnen inte vill fortsätta med bandyn. Det leder också till 
en stadga på bredden, att fler får möjlighet att testa på och kanske fastna för sporten. Det finns 
även fler sådana samarbeten64.   
       Betydelsen av sponsorerna för bandyn i Edsbyn är stor; i ett sponsorbrev inför året 2013 
                                                           
60 Intervju med Martin Söderberg, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
61 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
62 Intervju med Sture Norling, marknadsansvarig i Edsbyn IF, december 2012 
63 Ibid 
64 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
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skriver EIF att: ”Det är tack vare ert stöd med ekonomisk sponsring och moralisk stöttning 
som EIF Bandy år efter år tillhör den svenska eliten. (…) Utan ert stöd hade vi inte haft 
möjlighet att bedriva denna verksamhet på elitnivå”65.  
       1974 hade man inte sponsorer utanför kommunen, men nu är det desto mer utbrett. EIF är 
dessutom ett ”tacksamt varumärke att jobba med”, man behöver inte berätta så mycket om det 
när man ska marknadsföra sig och sälja, det är redan välkänt66. Företag upplever att EIF är ett 
starkt positivt laddat varumärke67.  
       Dessutom innebär ortens ringa storlek och invånarantal att sponsorerna interagerar med 
spelare och föreningen i stort. ”I Edsbyn känner ju alla varandra så kontakten med sponsorer 
kom ju liksom in i vardagen på ett annat vis. Var man ute på byn så kunde man ju träffa olika 
sponsorer, man pratade lite bandy och sen gick man vidare”.68 Det sker även en interaktion 
mellan föreningen och sponsorerna; man vill från föreningens sida ge något tillbaka till 
sponsorerna i form av t.ex. aktiviteter såsom sponsorfrukost med bandyprat m.m.69 
 
5.7 Sammanfattning av faktorerna  
Man kan se hur dessa ovan beskrivna faktorer leder till en slags uppåtgående spiral; att dessa 
faktorer tillsammans bidrar till framgång, och att framgången i sig leder till en ännu större 
satsning från sponsorer, eldsjälar i byn, fler som börjar spela bandy osv. Detta betyder alltså 
att ”grunden” som fanns från början hela tiden byggts på i och med att det gått bättre och 
bättre för bandyn; fler engagerar sig och bestämmer sig för att stötta bandyn.   
       Nedan sammanfattas dessa aktörer som påverkar bandyframgången i Edsbyn i en modell. 
Denna modell utgår från klusterbegreppet som presenterats ovan, dock skiljer den sig då det 
inte handlar om en industri på samma sätt. De aktörer som används i klusterbegreppet 
utarbetad av Michael Porter 1990 är inte ”direktöversatta” till denna modell; utan de aktörer 
som är relevanta för fenomen med bandyn i Edsbyn används. Den största likheten är att det 
framgår vilka lokala aktörer i och kring Edsbyn som påverkar ”kärnprodukten”; i detta fall 
”framgångsrik bandy i Edsbyn”.  

                                                           
65 Brev från EIF till sponsorer inför 2013 
66 Intervju med Sture Norling, marknadsansvarig i Edsbyns IF, december 2012.  
67 Intervju med Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
68 Intervju med Christian Mickelsson, bandyspelare fostrad i Edsbyns IF, december 2012 
69 Intervju med Sture Norling, marknadsansvarig i Edsbyns IF, december 2012 
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Figur [1], gjord av författaren. Modell av de aktörer som bidragit till bandyframgångarna i 
Edsbyn. 
 
Man kan nu fråga sig hur det kommer sig att en stad som t.ex. Uppsala och Sirius Bandy som 
också har ett bandygymnasium, en stor ungdomssatsning, ett stort nätverk med sponsorer 
samt en inomhushall inte lyckas ta fram och fostra egna talanger på samma sätt som Edsbyn? 
Dessutom har Uppsala 200 000 invånare till skillnad från Edsbyns 5 000, vilket borde 
innebära att det finns fler potentiella bandytalanger i Uppsala.  Vad är det då som saknas?  
       Det som i undersökningen visat sig ha en stor betydelse i Edsbyn, är ortsinvånarnas 
engagemang och uppslutning. I stort sett alla i orten har någon anknytning till bandyn, och 
som tabellen ovan visar går nästan 40% av invånarna i snitt på Edsbyns hemmamatcher, 
motsvarande siffra i Uppsala är knappt en procent. I Uppsala har bandyn en mycket stor 
konkurrens, dels från andra idrotter såsom ishockey, fotboll, badminton och basket, men även 
andra aktiviteter såsom musik och annan kultur. Bandyn är inte nummer ett i Uppsala, vilket 
den är i Edsbyn. I Edsbyn satsas i stort sett alla resurser; från ideella eldsjälar till företags 
sponsorpengar, på bandyn. I Uppsala vet en del nästan ingenting om bandyn, det är ett mycket 
smalare intresse. Detta betyder att de potentiella bandytalanger som finns i Uppsala kanske 
väljer en helt annan idrott, eller ingen idrott alls, till skillnad från i Edsbyn där sannolikheten 
är otroligt mycket större att en potentiell bandytalang väljer att spela bandy.  
 
 
6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Detta kapitel är avsett för att besvara syfte och frågeställningar i en sammanfattande 
diskussion samt kritiskt diskutera val av metod och faktorer som kunnat påverka resultatet.        
       För att ett idrottslag ska lyckas i en ort behövs flera olika faktorer och aktörer. Dessa är 
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presenterade i den empiriska undersökningen där man kan se vilka byggstenar som är 
delaktiga i Edsbyns framgång och det som gör att en så pass liten ort kan ha ett lag i högsta 
serien, som år efter år skördat och skördar stora framgångar. Faktorerna och aktörerna som 
tagits upp är ungdomsverksamheten, bandygymnasiet, ortens engagemang, inomhushallen, 
konkurrensen från lokala lag samt sponsorerna. Detta är inte unikt för Edsbyn utan kan gälla 
som en ”generell” mall för vad som bidrar till ett idrottslag framgångar.   
       Dessa faktorer och aktörer har olika stor betydelse. Vissa av dem är mer betydelsefulla än 
andra; t.ex. kan man se att det inte krävs ett gymnasium med inriktning på den speciella 
idrotten, bra förutsättningar när det gäller idrottsarena och träningsmöjligheter, eller 
konkurrens från lokala lag för att lyckas som lag. Men dessa faktorer hjälper till på vägen och 
bidrar till att stärka prestationen och framgångarna. Utan sponsring skulle nog inte något 
elitserielag klara sig i dagens läge, och det är mycket viktigt att satsa på 
ungdomsverksamheten, då det måste komma nya spelare någonstans ifrån. Visserligen skulle 
klubben i praktiken kunna lägga alla resurser på att köpa in externa talanger och inte satsa på 
ungdomsverksamheten. Men skulle ekonomin svikta och man inte skulle ha råd att fortlöpa på 
detta sätt, riskerar man att förlora sin elitverksamhet då man inte har någonstans att hämta in 
nya spelare ifrån.   
       Den viktigaste slutsatsen är dock att orten samt intresset och engagemanget i orten, har 
den största betydelsen för att nå framgång i ett idrottslag, samt för att få fram egna inhemska 
talanger som går hela vägen från knatte till A-lagsspelare; inom samma klubb. Det krävs att 
det finns en slags ”anda” i orten för idrotten samt att det råder en avsaknad av andra 
konkurrerande idrotter eller aktiviteter. Detta leder till att ungdomarna spenderar mycket tid 
på att på fritiden utöva idrotten vilket naturligtvis leder till att de utvecklas och blir bättre. 
Sannolikheten ökar då att man får tag i potentiella idrottstalanger till skillnad från en ort där 
intresset för idrotten är mindre. I Edsbyn börjar de flesta barn och ungdomar att spela bandy, 
vilket gör att talangerna lättare kommer fram. I en annan, större ort, kanske dessa ungdomar 
valt att syssla med något helt annat, trots att de skulle kunnat bli riktigt bra bandyspelare. 
Dessutom innebär det stora intresset stora publikintäkter, vilket självfallet genererar i pengar 
som kan användas för att förbättra enskilda talanger samt hela laget.   
       För att dessa talanger sedan ska stanna kvar, och inte gå till andra klubbar, krävs det att 
laget presterar tillräckligt bra. Det finns undantag med exempelvis spelare som oavsett resultat 
är lojala med klubben; men de flesta spelare satsar högt och vill självklart spela i ett lag där 
man når framgångar. Edsbyn är unikt på det sättet att de flesta spelare stannar kvar i A-laget 
när de når seniornivå till skillnad från andra lag där många av de största talangerna går till 
andra klubbar.  
       Just det faktum; att se till att A-laget är framgångsrikt så att spelarna stannar kvar, kräver 
att man satsar resurser på laget; här har sponsorerna en stor roll. Sedan hjälper övriga faktorer 
till att höja kvaliteten ytterligare ett snäpp; såsom satsningen på ungdomsverksamheten som 
ser till att barn och ungdomar får bra förutsättningar för att utveckla sitt utövande, gymnasiet 
med särskild inriktning på idrotten som ytterligare utvecklar spelare, bra träningsmöjligheter 
som en inomhushall som gör det möjligt att träna fler ispass per år vilket leder till förbättrat 
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spel, samt konkurrensen från andra lag som med tävlingen det leder till gör att laget vill satsa 
lite extra för att bli bäst av de lokala lagen.  Dessutom råder en stor kompetens bland ledarna i 
Edsbyn att ta vara på unga talanger och ta dem hela vägen till elitseriespelare. Spelarna har då 
nått sin ungdomsdröm; att få spela i det lokala A-laget vilket gör att de flesta väljer att stanna 
kvar.   
       Resultaten av den empiriska undersökningen som presenterats ovan går även att applicera 
på den s.k. ”diamantmodellen” (se ovan). Det kommer nu att ske en diskussion kring hur man 
kan relatera till, samt applicera resultaten av undersökningen på, de fyra delarna i den s.k. 
”diamantmodellen”.  
       Produktionsfaktorerna handlar som sagt handlar om hur exempelvis en speciell kunskap 
på en viss plats gör att detta ställe får en konkurrensfördel mot andra platser inom just den 
branschen. Detta går att direkt se i fallet med Edsbyn; tack vare den långvariga tradition med 
bandyn och den kunskap man genom åren arbetat fram ser man hur bandyn i Edsbyn har 
förmågan att konkurrera med de absolut bästa i Sverige. I och med det stora engagemang som 
råder i orten och den satsning på bandyn som sker har man enorma förutsättningar för att 
uppnå en bred kunskap om hur man ska göra för att kunna tillhöra eliten i bandyn. Denna 
kunskap används till att hela tiden utveckla bandyn och de olika lagen på orten, och man tar 
väl tillvara på det intresse som finns bland invånarna i ”byn” och använder det för att fortsätta 
vara slagkraftiga.    
       Efterfrågeförhållandena handlar om hur en lokal marknad och kunderna där ställer hårda 
krav på produkterna de vill köpa vilket stärker konkurrenskraften och kvaliteten. Även här 
kan man dra en direkt koppling till Edsbyn med dess invånare, åskådare och lokala sponsorer 
som en lokal marknad där hårda krav ställs. Det är en liten bygd storleks- och invånarmässigt 
men ändå brinner i stort sett alla för bandyn. Bandyn kommer först och därmed vill man som 
”kund” (i detta fall åskådare/sponsor) att det ska gå bra för idrotten och laget. Ett konkret 
exempel på att det ställs hårda krav var när Edsbyns A-lag åkte ur högsta serien efter 
säsongen 69/70. Då sa en lokal sponsor att; ”ni har ett år på er att gå upp till högsta serien 
igen”, vilket man gjorde. Säsongen 69/70 är som sagt det enda året EIF inte spelat i högsta 
serien sedan säsongen 43/4470, vilket visar på hur det lokala engagemanget och de krav som 
ställs på laget skapar framgång.   
       Strategi, struktur och rivalitet visar på hur lokala konkurrenter inom samma eller 
liknande branscher stärker utvecklingen för de enskilda företagen. Detta på grund av att lokal 
rivalitet är extra prestigefylld och då leder till att man anstränger sig extra. I Hälsingland finns 
i dagsläget fyra lag i högsta serien; Edsbyn, Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn. Som ovan 
skrivet; lokal rivalitet är extra prestigefylld, vilket bidrar till att de fyra lagen slåss och 
anstränger sig lite extra om att bli ”Hälsinglands lag”. Det ter sig råda en särskild konkurrens 
inom Hälsingland som skiljer sig från konkurrensen gentemot övriga elitserielag i Sverige. 
Hälsingederbyn är extra laddade vilket styrker detta påstående. Konkurrensen mellan lagen 
tenderar att sporra de enskilda lagen till utveckling, och enligt ordförande i EIF har Edsbyn 

                                                           
70 Johansson, Jan-Erik, 1999 
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klarat detta bra71, vilket har bidragit till ”Edsbybandyns” framgång.   
       Delen om relaterade branscher och företag som handlar om att det finns likartade 
branscher inom en geografisk närhet samt många kunder som ställer krav vilket leder till ett 
snabbt informationsflöde mellan kunder, leverantörer och företag, kan inte direkt appliceras 
på fenomenet med bandyn i Edsbyn då det inte på samma sätt handlar om en industri. Dock 
kan man se en viss likhet med denna del och delen ovan; att det råder som en slags 
”bandyindustri” i Hälsingland. Detta torde i sin tur leda till en slags uppåtgående spiral för 
lagen i Hälsingland, ett utbyte av kunskap och en allmän ”bandyanda”.  
       Innan den empiriska undersökningen utfördes hade författaren en uppfattning om att de 
faktorer förutom engagemanget i orten skulle ha större betydelse för Edsbyn IF:s framgång, 
men det visade sig att nyckeln till dessa framgångar ligger i just ortens stora intresse där i stort 
sett alla sluter upp kring A-laget på olika sett.  
       Kritik som går att rikta mot bandysatsningen i Edsbyn är att den främst är riktad mot 
herrspelare. Dock finns det troligtvis förklaringar till detta; dels är intresset för herrbandy 
generellt större bland åskådare vilket man ser på publiksiffrorna. Kvaliteten är helt enkelt 
annorlunda. I och med det är det kanske nödvändigt för en så liten ort som Edsbyn att 
fokusera på att satsa resurser på det som genererar mest inkomster och som ger mest tillbaka. 
       Det går också att ifrågasätta huruvida ”Edsbybandyn” är den mest optimala bandyn att 
spela; kommer den att hålla för alltid? Är den speciella bandyn som spelas i Edsbyn öppen för 
förändringar och nya influenser? Något som troligtvis är väsentligt för att fortsätta konkurrera 
uppe i eliten. Dessa reflektioner är enbart författarens egna, och underlag för att besvara dessa 
frågor finns ej. Dock har denna typ av bandyspel hittills visat sig vara mycket framgångsrikt.  
  

                                                           
71 Thomas Zetterqvist, ordförande i Edsbyns IF, december 2012 
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8. BILAGOR 
Bilaga 1: Frågeformulär till intervju med ordförande i Edsbyns IF; Thomas Zetterqvist 
1. Hur ser ni i Edsbyns bandy på fostrande och förädlande av talanger inom bandyn?  
2. Hur satsar Edsbyns IF på talangutveckling?  
3. Hur ser ungdomsverksamheten ut och satsningen där?   
4. Hur många ”egna” produkter återfinns i A-laget och hur har det sett ut historiskt sett? 
5. Vilka övriga externa aktörer är med i processen när det gäller talangutveckling? T.ex. 
bandygymnasium, kommun och/eller sponsorer?  
6. Kan du se någon förbättring i kvaliteten på bandyspelandet (i alla åldrar) innan och efter 
inomhushallen? 
 
Bilaga 2: Frågeformulär till intervju med fritidsansvarig vid Ovanåkers kommun; Eva 
Holm. 
1. Hur hamnade du här som fritidsansvarig på kommunen?  
2. Hur stor del har bandyn i ert arbete här på kommunen?  
3.  Hur jobbar ni med bandyn? Vilka frågor lyfts?   
4. Anser ni att bandyn kan användas som marknadsföring för att t.ex. locka till sig nya 
invånare till kommunen? 
 
Bilaga 3: Frågeformulär till intervju med tränare på bandygymnasiet; Peter Olsson. 
1. Kan du berätta lite om din bandybakgrund och hur det kommer sig att du är tränare på 
bandygymnasiet?  
2. Hur många går på bandygymnasiet i dagsläget?  
3. Hur många sökanden har ni varje år?  
4. Kan du berätta om ert upplägg? Hur ser t.ex. en vanlig vecka ut för eleverna?   
5. Vad har ni för mål med verksamheten?  
6. Vad är det som gör att man ska välja Edsbyns bandygymnasium framför andra gymnasium 
i Sverige? 
 
Bilaga 4: Frågeformulär till intervju med aktiva bandyspelare fostrade i Edsbyn; 
Christian Mickelsson samt Martin Söderberg 
1. Hur kommer det sig att du började spela bandy?   
2. Hur har träningsupplägget sett ut under dina år som bandyspelare? (Från knatte till A-
lagsspelare)  
3. Som uppväxt i Edsbyn, vilka olika faktorer anser du ha påverkat dig och bidragit till att du 
blivit en såpass bra bandyspelare?  
4. Hur mycket bidrog bandygymnasiet till utvecklingen av dig som bandyspelare? 
 
Bilaga 5: Frågeformulär till intervju med marknadsansvarig Edsbyns IF; Sture Norling 
1. Hur kommer det sig att du är marknadsansvarig för EIF?  
2. Hur många sponsorer har ni? Vilka är huvudsponsorer?  
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3. Hur bidrar sponsorerna och hur har de bidragit till utvecklingen av bandyn, med fokus på 
att få fram bra bandyspelare, i Edsbyn? Finns det något konkret exempel? 
 
 
 
 




