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ABSTRACT 
 
Gidlöf, F. 2016. Leksand och Leksands IF. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala universitet.   
 
Denna undersökning har som syfte att studera relationen mellan en ishockeyklubb, dess plats 
och dess supportrar. För att avgränsa studien har den delats in i två delar. En del av studien 
har fokuserat på relationen som supportrar till ishockeyföreningen Leksands IF har till orten 
Leksand. Detta har undersökts genom en enkätundersökning. Andra delen av studien har 
undersökt vilken syn anställda vid turistbyrån i Leksand och Leksands IF:s supporterförening 
har på ishockeyföreningens betydelse för Leksand. Resultatet från enkätundersökningen 
påvisade att 211 av 294 respondenter, icke-bosatta i Leksand, inte påstådde sig ha en koppling 
till Leksand, förutom att vara supporter till Leksands IF. Intervjuerna påvisade att genom 
Leksands IF:s verksamhet har en plattform skapats för människor att samlas kring och mötas, 
både vid matcher men också som ett community. Leksands IF har även genom bland annat 
medieexponering och deras supportrar satt Leksand på kartan. På så sätt bidrar Leksands IF 
till Leksands varumärke.  
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1. INLEDNING  

Platsidentitet som en person kan uppleva gentemot den plats där den bor grundar sig i ett 
gemensamt sätt att leva, tyckande och kännande hos de personerna på platsen. En plats är en 
relativ definition. Beroende på i vilket sammanhang som en person kan befinna sig i kan den 
antigen kalla sig för svensk, från Dalarna, leksing eller från Åkerö. Personen ifråga kan 
behöva anpassa svaret på ”var kommer du ifrån?” beroende på var personen befinner sig och 
vem som frågar och den personens kunskap om den aktuella platsen.1 Lars Clarhäll, Dalarnas 
forskningsråd, skriver i Hans Aldskogius bok ”Leksand, Leksand, Leksand” att Leksands IF 
engagerar en stor del av befolkningen i Dalarna och klubben är en del av dalakulturen. Bakom 
Leksands IF:s verksamhet finns tradition, kunnande och engagemang hos föreningskulturen i 
bygden. På så sätt är ishockeyverksamheten i Leksand mer än A-laget. Ett samband finns 
därmed mellan Leksands IF:s framgång och klubbens starka förankring till bygden.2  

 
Ishockeyn i Sverige har snart funnits i hundra år. Ishockeyklubbar har gått igenom storslagna 
segrar och nederlag, både sportsligt och organisatoriskt. Leksands IF bildades år 1919 och har 
i många år spelat i högsta serien för ishockey och producerat ett flertal spelare som spelar och 
spelat både i National Hockey League (NHL) och svenska landslaget. Klubben har en 
tradition att dra många supportrar till sina matcher, även på bortaplan. Leksands IF:s arena har 
kapaciteten att ha 7 650 personer som publik och är idag den åttonde största ishockeyarenan i 
Sverige. Med tanke på befolkningsantalet i Leksand är arenan procentuellt mycket stor, då 
ungefär hälften av befolkningen i Leksands kommun skulle få plats i arenan.3  
 
År 2013 blev Leksands IF nominerat till Årets varumärke i Dalarna. Priset delas ut av Dalarna 
Business, en förening som arbetar för att främja näringslivet i Dalarna. Bland de nominerade 
fanns bland annat Vasaloppet och Spendrups.4 Under samma år hade föreningen varit i en 
ekonomiskkris och tvingats genomgått en omtalad rekonstruktion, ändå hade klubben blivit 
nominerat.5 Frågan är hur varumärket som Leksands IF står för bidrar till vad som förknippas 
till orten Leksand och därmed hur ishockeyverksamheten har präglat ortens varumärke. 

1.1 Syfte  
Denna undersökning har till syfte att studera relationen mellan ishockeyklubben Leksands IF 
och platsen som klubben är förknippad med, Leksand. Studien har till avsikt att både fokusera 
på hur klubben bidragit till platsens varumärke, men också vilken relation klubben och i det 
här fallet supportrarna har till platsen Leksand. Vidare är syftet att undersöka vilken koppling 
som supporterar, som inte bor i Leksand, har till orten. Supportrarnas engagemang i klubben 
antas ha en viktig roll för intresset kring klubben och därmed även utvecklingen av klubbens 
varumärke, där av är deras roll intressant att undersöka. Det som refereras till ”Leksand” i 
denna uppsats kommer att avgränsas till det geografiska området som Leksands kommun 
representerar. 
                                                
1 Aldskogius. 1993. Sidan 121. 
2 Aldskogius. 1993. Sidan 5. 
3 Bakgrund Leksands IF 
4 Årets varumärke 2013 
5 Bakgrund Leksands IF 
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1.2 Frågeställningar 
• Hur bidrar Leksands IF till Leksands varumärke?  
• Vilken koppling har Leksands IF:s supportrar, som inte bor i Leksand, till platsen 

Leksand?  
 

1.3 Bakgrund 
Leksands IF bildades år 1919 som en sportklubb med verksamhet bestående av bandy, fotboll, 
friidrott och gymnastik. Leksands IF började år 1937 att bedriva ishockeyverksamhet istället 
för bandy. Anledningen var att det hade gått dåligt för bandylaget under en längre tid och det 
var dyrt att underhålla den stora isbanan under vintern. Från och med år 1947 spelade 
Leksands IF ishockey i Sveriges högsta division. I och med avancemanget skrev Expressen 
följande: 
 

Som alltid när ett mindre samhälle ramlar fram i idrottssolens berömmelse har också Leksand gripits av 
den verkliga febern, och om man därtill lägger masarnas lokalpatriotism, som är betydligt starkare i 
trakterna kring Siljan än annorstädes, förstår man att det inte saknas påhejare vid stormatcherna.6 

 
Åren 1969, 1973, 1974 och 1975 blev Leksands IF svenska mästare i ishockey. Hittills har 
klubben spelat nio SM-finaler och 55 säsonger i högsta serien för ishockey. 7   Hans 
Aldskogius skrev år 1993 en bok om Leksands IF:s betydelse för Leksand som bygd. Många 
förutsättningar för både hockeyn som sport och Leksands IF som förening har förändrats 
sedan boken skrevs, men den är fortfarande aktuell för denna studie som bakgrundsmaterial. 
Då Aldskogius beskriver Leksands IF:s historia från att ishockeyverksamheten startades år 
1937 berättar han om en regelbunden publiksammanslutning av flera tusen och ett starkt 
lokalt stöd till föreningen. Under slutspelsmatcher var publiksiffran över tiotusen. Ett längre 
publikrekord sattes under Leksands IF:s slutspelsmatch mot Brynäs år 1964 med 12 719 
personer. Till år 1965 fanns endast en utomhusrink att spela på. När den första ishallen i 
Dalarna skulle byggas till föreningen samma år arrangerades en insamling av privatpersoner 
och sponsorer. Anledningen var att kommun inte kunde täcka hela kostnaden. Genom 
bössinsamling, lotterier, auktioner och andra evenemang blev insamlingen tillslut 150 000 
kronor som idag skulle motsvara över en miljon kronor. Projektet beskrevs som en prestation 
av hela bygden. På så sätt har arbetet och engagemanget under fyrtiotalet, femtiotalet och 
sextiotalet lagts till grund för Leksands moderna och nutida historia.8 
 
Aldskogius beskriver en helhetsbild över olika aspekter av Leksands IF varav en aspekt är 
betydelsen ishockeyn har för hur personer i allmänhet tänker om Leksand. Aldskogius nämner 
massmedias bevakning av klubben, turismen som ishockeyn bidrar till och vad personer i 
allmänhet förknippar med Leksand. En undersökning som Aldskogius genomförde var 
telefonintervjuer som visade att ishockeyn var mest förknippat med Leksand. I 
undersökningen fick 848 slumpmässigt utvalda personer från hela landet i olika åldrar svara 
på följande fråga:  

                                                
6 Expressen, december 1948 
7 Leksands IF historia 
8 Aldskogius. 1993. Sidan 17-18.  
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Som du säkert vet är Leksand en ort i Dalarna. Jag skulle vilja veta vilka av följande saker som du på 
något sätt förknippar med Leksand. Svara ja om du anser att de hör ihop med Leksand, annars nej eller 
vet ej.9  

 
Det var en flervalsfråga, där alternativen lydde: ishockey, knäckebröd, himlaspelet, 
musikveckan eller sommarland. Resultatet visade andelen som svarat ja på motsvarande 
alternativ: ishockey 91 %, knäckebröd 73 %, himlaspelet 41 %, musikveckan 27 % och 
sommarland 19 %.10  
 
En annan aspekt Aldskogius tog upp var att Leksands IF:s supporters var geografiskt spridda 
över landet. Pågrund av Leksands IF:s långa och i längre tidsperioder framgångsrika historia 
har klubben blivit allmänt populär bland hockeyfantaster. Den största andelen medlemmar i 
Leksands supporterförening år 1992 fanns i Dalarna och närheten till Leksand. Aldskogius 
jämförde antalet medlemmar per tiotusen invånare i varje län. Där var Dalarna på första plats. 
På andra plats kom Uppsala län, Västmanlands län och Södermans län. På tredjeplats var 
Stockholms län, Östergötlands län, Gävleborgs län och Hallands län.11  

                                                
9 Aldskogius. 1993. Sidan 111. 
10 Aldskogius. 1993. Sidan 104-116.  
11 Aldskogius. 1993. Sidan 35. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

2.1 Definition av varumärke  
Från Nationalencyklopedins hemsida definieras varumärke som något som är förknippat med 
ett företags produkt. Varumärket används vid marknadsföring av produkten och märket som 
representerar produkten och blir varumärket som kopplas till den image och goodwill som 
produkten skapar. 12  Denna definition av varumärke kommer att användas i denna 
undersökning, men istället för produkt kommer varumärket vara kopplat till en plats.  

2.2 Identitet i en sportklubb 
Richard Giulianotti har formulerat en teori om hur åskådare av proffsfotboll skulle kunna 
delas in i fyra olika kategorier. Kategorierna speglar olika identiteter som en åskådare kan 
identifiera sig som gentemot klubben i fråga. Dessa kategorier är: supporter, fan, follower och 
flâneur. Dessa fyra kategorier infinner sig i varsitt hörn av en kvadrat, se Figur 1. Kvadraten 
har två axlar: traditional/consumer och hot/cool. Axeln med traditional/consumer beskriver i 
vilken utsträckning som åskådaren investerar i sin klubb. Den åskådare som är traditional har 
ofta en längre, lokal och populärkulturell identifiering med sin klubb medan consumer-
åskådarna har en mer ytlig och marknadsbaserad relation till klubben. På den andra axeln, 
hot/cool, reflekteras hur pass central klubben är i en individs personliga liv. Ju längre åt hot 
som en individ infinner sig på axeln desto mer utmärker sig individens lojalitet till sin klubb 
genom identifiering och sympatisera med klubben. Det omvända gäller för ju längre åt cool 
på axeln individen är.13  

 
Figur 1: Kategorier av åskådare. 

Kategorin supporter är den grupp av människor som har den mest personliga relationen till 
sin klubb. Relationen till klubben växer fram under en längre tid och många håller fast vid 
klubben hela livet. Ofta går supporterskapet i arv. Den största andelen av supporters har en 
                                                
12 Definition varumärke 
13 Giulianotti. 2002. Sidan 31. 
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lokalanknytning till den plats som klubben tillhör eller i närområdet. Lokalanknytningen till 
klubbens specifika plats skapar en social och kulturell sammankoppling för supporters. Denna 
sociala och kulturella sammankoppling skapar en speciell atmosfär genom sociala 
sammanhang på platsen då hemmamatcher äger rum. Spelare och personer inom klubben kan 
genomföra officiella uppträdanden och personliga möten kan ske mellan dessa och supporters. 
De personliga mötena skapar en djupare relation för supporters till klubben, men en 
förutsättning är då att supporter är lokalanknuten. Ofta investerar supporters inte bara tid och 
engagemang i klubben utan också pengar genom att till exempel köpa andelar i klubben.14  
 
Daniel Nathan menar att sport har en egenskap att föra samman människor genom att skapa 
gemenskap då en upplevelse delas och ett gemensamt mål eftersträvas. Detta gäller inte 
endast för de som deltar i själva sporten utan också de som är åskådare eller har en tillhörighet 
till organisationen. Nathan beskriver att supporters kan skapa en så kallad communitas vilket 
är en gemenskap som uppkommer genom att supporters delar en gemensam upplevelse 
kopplad till ett sportarrangemang. Sportarrangemanget kan vara en särskild match eller en 
längre period som en säsong eller mästerskap. Om sportarrangemanget skapar en starkare 
upplevelse till exempel en match med oväntad avslutning, skapas det en än starkare 
samhörighet. Känslan av samhörighet och gemenskap skapar en god förutsättning att 
socialisera sig och på sikt skapa en kultur bland supportrar.15 Community är ett annat begrepp 
som används för att definiera en plats både geografiskt och psykologiskt. Psykologiskt är 
community i den bemärkelsen att dela samma intresse och strävan efter samma mål för sitt 
community. I ett community skapas en känslomässig koppling i och med att historia och kultur 
delas. Sport i ett community har en särskild roll då det skapar en identitet. Sporten definierar 
och skapar förståelse hos dem i community för sig själva och gentemot andra.16  

2.3 Idrott och nätverk som socialt kapital och platsmarknadsföring  
Idrott och idrottsklubbar kan vara ett centrum för skapandet av en lokal identitet precis som 
Giulianotti beskriver hur supporters uppstår och verkar för och i sin klubb och den plats som 
är anknuten till klubben. Enligt Robert Putnam är kärnan i hans teori om det sociala kapitalet 
att det sociala nätverket har ett konkret värde för de inblandade. Genom idrottsklubbar och 
den sport som bedrivs kan människor samlas kring klubben och sportevenemangen för att på 
ett naturligt sätt knyta sociala kontakter och skapa nätverk. På så sätt bildar nätverken ett 
socialt kapital. Värdet i ett socialt kapital är att de sociala kontakterna ökar individers 
produktivitet. Ett socialt kapital består av två aspekter: en individuell och en kollektiv. Sociala 
band knyts av individer i första hand för att gynna sitt eget intresse, alltså en individuell 
aspekt. Den kollektiva aspekten handlar om att skapa tjänster åt andra med åtanken att 
tjänsten kan betalas tillbaka vid annat tillfälle. I takt med att allt fler individer knyter 
kontakter med andra individer gynnar detta kollektiven och det sociala kapitalet växer.17  
 
Putnam kallar den lokala identiteten för sammanbindande socialt kapital. Denna typ av 
socialt kapital skapar samhörighet genom den gemensamma lokala förankringen mellan 

                                                
14 Giulianotti. 2002. Sidan 33-34. 
15 Nathan. 2013. Sidan 3-4.  
16 Nathan. 2013. Sidan 7. 
17 Putnam. 2001. Sidan 18-20.  
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människor. Gemenskapen är centrerad kring hemorten eller regionen som människorna bor 
eller har sitt ursprung i. Den lokala identiteten genererar ett uteslutande av andra lokaliteter 
och på så sätt skapar en ”vi mot dem”- känsla. En känsla som är särskild utmärkande inom 
idrott. Därför kan en lokal idrottsklubb skapa en än starkare identitet för den specifika platsen, 
generera ett allt starkare socialt nätverk och bli en del av ett socialt kapital.18   
 
En plats kan innebära mer än endast ett geografiskt område. En plats kan skapa en 
känslomässig relation till människor. Utan att ens har varit på platsen kan en människa få en 
relation till den platsen genom marknadsföring av varumärket av platsen. Place Branding 
definieras “as the practice of applying brand strategy and other marketing techniques and 
disciplines to the economic, political and cultural development of cities, regions and 
countries”.19 Enligt Hankinson finns det tre svårigheter med Place Branding. För det första 
kan inte marknadsföring av en plats styras på samma sätt som av en produkt. På grund av att 
själva upplevelsen är individuell är det svårt att fullt ut kontrollera hur en person kommer att 
uppfatta platsen. För det andra skiljer sig platser gällande utbud av möjliga aktiviteter och 
utseende. En större stad har förmodligen ett större utbud som därför kan passa till en bredare 
grupp av personer. För det tredje kan lokala meningsskiljaktigheter mellan offentliga sektorn 
och privata sektorn hämma etableringen av ett enhetligt varumärke för en plats. Det kan 
uppstå om aktörerna i de olika lägren skulle ha olika åsikter om utformningen av platsens 
varumärke. En till aspekt som Hankinson berör är de finansiella förutsättningarna som sätter 
gränser för platsens marknadsföring av sitt varumärke.20 
 
Brands as relationships är samarbeten mellan lokala aktörer som kan skapa ett starkt 
varumärke för platsen aktörerna verkar på. Det essentiella i brands as relationships är det 
nätverk som skapas mellan aktörer som leverantörer, aktieägare, myndigheter och 
samarbetspartners.  Via nätverken kan bland annat gemensamma finansiella resurser utnyttjas. 
Genom kontinuerligt samarbete kan nätverket arbeta mot gemensamma mål att utveckla 
varumärket som aktörerna blir en del av då de förknippas till sin plats.21 Skapandet av ett 
varumärke är en process som utgår från tre faktorer: konsumentens erfarenhet av varan, 
traditionell marknadsföring och det vardagliga pratet om varan, via den så kallade word of 
mouth. Genom de tre faktorerna kommuniceras varumärkets identitet och skapar en känsla 
kopplat till varumärket och varan eller en plats. På så sätt kan endast de två första faktorerna 
kontrolleras i störst utsträckning medan den tredje är en konsekvens av resultatet av de två 
första.22 
  

                                                
18 Putnam. 2001. Sidan 22-23. 
19 Ashworth & Kavaratzis. 2009. Sidan 521.  
20 Hankinson. 2004. Sidan 112.  
21 Hankinson. 2004. Sidan 111-112. 
22 Ashworth & Kavaratzis. 2009. Sidan 522-527. 
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3. METOD 

3.1 Metodval 
En kvalitativ studie har som syfte att undersöka kvaliteter hos en viss företeelse, med andra 
ord att undersöka egenskaper hos en företeelse som särskiljer just denna företeelse från andra.  
Från verkliga händelser och observationer kan undersökaren skapa sig en uppfattning om 
företeelsen, vilket är det slutliga målet. Företeelsen kan vara en process eller händelse.23 I 
denna undersökning används en kvalitativ metod. En kvalitativ studie har som karaktär att 
värdera ord högre än siffror. Till skillnad från en kvantitativ studie där siffror har en mer 
central roll. Vidare har en kvalitativ studie sin ståndpunkt i en tolkningsinriktad 
kunskapsteori. Därför är syftet med en kvalitativ att få förståelse varför deltagare i en viss 
miljö de tolkar sin verklighet på det sätt de gör.24 En översiktsbild över hur en kvalitativ 
studie kan se ut är: 
 

1. Formulering av generella frågeställningar. 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 
3. Insamling av data. 
4. Tolkning av data. 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 

5a. Specificering av frågeställningarna. 
5b. Insamling av ytterligare data. 

6. Rapport om resultat och slutsatser. 
 
Den vanligaste kritiken gentemot kvalitativ forskning betonar den som allt för subjektiv. Den 
kvalitativa forskningen bygger ofta på forskarens personliga uppfattning om vad som är 
intressant och betydelsefullt att undersöka. Eftersom forskaren i en kvalitativ studie är den 
centrala faktorn vid datainsamling, präglas den data av forskarens observationer och val över 
vad som anses viktigt. Därför är en kvalitativ undersökning mycket svår att replikera då det 
inte finns ett vedertaget tillvägagångsätt. Kritik riktas även mot kvalitativa studier då 
resultaten av dem ofta är svåra eller omöjlig att generaliseras. Detta på grund av att kvalitativa 
studier många gånger är avgränsade till en viss miljö eller organisation och som utförs av 
intervjuer med ett fåtal antal människor.25  

3.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer antyder att de används för en kvalitativ studie. Ofta brukar kvalitativa 
intervjuer vara av typen ostrukturerad eller semi-strukturerad. Intervjuformen av 
datainsamling passar en kvalitativ studie i och med flexibiliteten som den ger. I en kvalitativ 
intervju är intervjupersonens synpunkter det centrala. Det är därför viktigt att intervjun går i 
intervjupersonens riktning. På så sätt framträder intervjupersonens urval av vad som den anser 
vara relevant och viktigt.26  En semi-strukturerad intervju har ett ramverk av teman som ska 
beröras under intervjun. Intervjupersonen är fri att resonera och svara fritt och intervjuaren 

                                                
23 Eneroth. 1984. Sidan 47-49.  
24 Bryman. 2001. Sidan 249-259.  
25 Bryman. 2001. Sidan 269-270. 
26 Bryman. 2001. Sidan 299-300. 
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har möjligheten att ställa följdfrågor kring intervjupersonens svar.27 Vid en kvalitativ intervju 
finns flera aspekter att ta i beaktning. Intervjun har som mål att beskriva intervjupersonens 
livsvärld och tolka de centrala teman i den. Kvalitativ kunskap både deskriptiva och specifika 
om intervjupersonens livsvärld eftersträvas att införskaffas. Intervjuaren bör vara medveten 
om att intervjupersonen kan ge mångtydiga svar då den speglar den värld intervjupersonen 
lever i. Intervjun kan även ge nya insikter hos intervjupersonen och kan under intervjun ändra 
sin beskrivning eller uppfattning.28 
 
En intervjuundersökning kan delas upp i sju steg: 
 

1. Tematisering har som syfte att beskriva ämnet för undersökningen och kräver svar på 
varför och vad. 

2. Planering med hänsyn till vilken typ kunskap som eftersträvas. 
3. Genomförande av intervju. 
4. Utskrift som innebär överföring från talspråk till skriftspråk. 
5. Analys av materialet beroende på intervjuns karaktär.  
6. Verifiering vilket betyder att fastställa intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet 

och validitet.  
7. Rapportering, intervjuresultaten blir en läsbarprodukt.29 

 

3.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökning är en enkel, billig och ofta mindre tidskrävande sätt att samla in data än 
intervjuer. Enkäten kan delas ut till många personer samtidigt och en fördel är också att 
svaren redan är i skriftlig form och behövs därför inte bearbetas på samma sätt som intervjuer. 
Ytterligare en fördel med enkäter är att samma fråga eller frågor ställs på samma sätt till alla 
och är därför möjligt att jämföra svaren på ett mer korrekt sätt. Respondenterna behöver inte 
heller känna tidskrav som kan uppstå vid en intervju. Vid utformningen av en enkät gäller en 
allmän regel desto fler frågor desto färre svar. Frågorna måste vara väl genomtänkta, de får 
inte vara oklara, konstiga eller banala då resultatet inte blir värt att bearbeta. Då respondenten 
inte kan fråga om eventuella oklarheter som vid en intervju är detta än viktigare. Viktigt är 
också att svarsalternativen inte överlappar varandra för att undvika att skapa förvirring. Redan 
utformade svarsalternativ ger möjligheten att skapa statistisk analys av resultatet. Öppna 
svarsalternativ skapar en chans för respondenterna att vara mer öppen i sina svar och det 
skapar även möjlighet för undersökaren att kunna använda nyttiga citat. Svarsfrekvensen är 
viktig att analysera för att veta resultatets trohetsvärde. Svarsfrekvensen eller svarsprocenten 
räknas ut genom att dividera antalet personer som besvarat enkäten med antalet personer i 
urvalet. Svarsfrekvensen hänger även ihop med hur förtroendegivande enkäten ser ut, 
huruvida välskriven enkäten är och om stavfel förekommer. 30  

                                                
27 Bryman. 2001. Sidan 302. 
28 Kvale. 1997. Sidan 35.  
29 Kvale. 1997. Sidan 85. 
30 Ejvegård. 2003. Sidan 53-62.  
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3.4 Tillvägagångsätt 
En enkät skickades ut till medlemmar av supporterföreningen till Leksands IF, Superstars. 
Den skapades online i Google Drive och med de anställda på Superstars hjälp kunde länken 
skickas till 600 medlemmar som inte bodde i Leksand. Denna gjordes för att få ett bredare 
perspektiv över vilken koppling supportrarna som inte är bosatta i Leksand har till platsen. Av 
de 600 personer som tog emot länken med enkäten, via epost, var det 294 personer som sedan 
skickade in sina svar. På så sätt blev svarsfrekvensen nära 50 %. Enkäten var enkelt utformad 
för att vara enkel att förstå och inte tidskrävande att besvara. Frågorna var ställda med flera 
svarsalternativ och ett alternativ att svara ”övrigt” och skriva en egen kommentar. 
 
För att vidare kunna svara på frågeställningar i denna undersökning behövdes data samlas in 
om aktörers uppfattning om Leksands IF och kopplingen till platsen Leksand. Två intervjuer 
genomfördes i denna avsikt, en med anställda på turistbyrån i Leksand och andra med 
Leksands IF:s supporterförening Superstars ordförande och supporteransvarig. Båda 
intervjuerna genomfördes den 3 mars 2015, en på turistbyråns kontor i Leksand och en på 
Superstars expedition i Leksand. Dessa aktörer valdes att intervjuas i tron att de kunde bidra 
med kunskap och ge viktiga perspektiv för denna undersökning. Turistbyrån har ett 
långtidsperspektiv över hur ishockeyverksamheten har satt sin prägel för turistnäringen i 
Leksand. Superstars har funnits sedan år 1995.31 I Superstar intervjuades ordföranden för 
föreningen Torbjörn Olsson och supporteransvariga Martin Jönslars-Eriksson. Vid turistbyrån 
i Leksand intervjuades Kicki Bergkvist och Ulrika Severinsson. 
  

                                                
31 Supporter 
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4. RESULTAT 

4.1 Enkätundersökning 
I detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras. Resultatet kommer 
att presenteras utifrån de frågor som ställdes i enkätundersökningen. 

4.1.1 Lokalisering av Leksands IF:s supporters 
Första frågan kartlade var respondenterna var bosatta vid tillfället. Denna fråga hade fem 
regioner som svarsalternativ. Regionerna delades upp beroende på avståndet till Leksand och 
landskapet Dalarna. Då avståndet anses vara en viktig faktor att ta hänsyn till i denna 
undersökning valdes denna uppdelning. 
 
Var är du bosatt? 

 
Figur 2: Lokalisering av supporters 

 
Från Figur 2 kan resultaten avläsas att nästan 45 % och den största delen av respondenterna 
bodde i närliggande landskap till Dalarna. Därefter var nära en tredjedel (31 %) bosatta söder 
om närliggande landskap till Dalarna och en fjärdedel (20,7 %) i Stockholmsregionen. Av de 
294 medlemmarna var endast sex personer (2 %) lokaliserade norr om närliggande landskap 
och fem personer (1,7 %) i Dalarna. I efterhand hade det dock även varit intressant att delat 
upp de närliggande landskapen i flera alternativ för att i mer detalj kunna lokalisera 
supportrarna. Viktigt att tillägga om enkätundersökningen är att den inte ska spegla 
proportionellt var Superstars medlemmar är lokalisera. Utifrån resultatet av första frågan 
kunde sedan resten av undersökningen analyseras. 

4.1.2 Supporters koppling till Leksand 
Den andra delen av enkätundersökningen var att undersöka vilken koppling supportrarna hade 
till Leksand. Då det redan är förutsatt att respondenterna är supporter till Leksands IF är syftet 
med denna fråga att få reda på vilken annan koppling eller relation som finns till platsen. 
Alternativen utformades från egen erfarenhet om vad som skulle kunna vara möjliga 
alternativ och endast ett alternativt var möjligt att välja.  
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Vilken koppling har du till Leksand som plats? 

 
Figur 3: Supporters koppling till Leksand 

 
Resultatet från Figur 3 visade att 211 respondenter (71,8 %) och därmed övervägande del av 
deltagarna inte påstod sig ha någon koppling till Leksand annat än som supporter. Av den 
kvarstående andelen hade 33 respondenter (11,2 %) en koppling till Leksand genom att släkt 
och/eller vänner var bosatta där. Lika många av respondenterna (11,2 %) hade valt ”övrigt” 
som alternativ. Flera av de supportrarna som valt ”övrigt” kommenterade att de istället en 
hade koppling till andra delar av Dalarna genom släktskap eller att de hade vuxit upp och/eller 
bott i Dalarna. Av de kvarvarande var nio personer (3,1 %) från Leksand och åtta personer 
(2,7 %) svarade att de hade en sommarstuga eller liknande i Leksand. 

4.1.3 Anledningen till supporterskap 
Den tredje delen av enkätundersökningen hade som avsikt att ta reda på anledningen till 
varför supportrarna började sympatiserar med Leksands IF. Anledningen till denna fråga var 
att studera vilka andra anledningar som skulle bidra till ett supporterskap för Leksands IF än 
att ha just en koppling till Leksand. Även denna fråga kunde respondenterna endast välja ett 
svarsalternativ. Dock kan det tänkas att flera faktorer har spelat in för att skapat ett 
supporterskap och därför kan det vara svårt att avgöra vilken faktor som var mest bidragande. 
Detta kan vara en anledning till varför många valde ”övrigt” som alternativ då de kände att de 
svarsalternativ som fanns inte kunde appliceras på dem. 
  



 12 

Varför blev du supporter till Leksands IF? 

 
Figur 4: Supporters anledning till supporterskap 

 
Figur 4 visar att nära 35 % och de flesta av respondenterna menade att de fått sitt 
supporterskap genom att personer i sin släkt också varit supporter till Leksands IF. Därefter 
hade 18,6 % valt ”övrigt”, där flera av respondenterna skrivit kommentarer om att det alltid 
varit supporter eller att de inte kommer ihåg varför de blev det. Några av respondenterna 
svarade att de blivit supportrar på grund av att personer i deras närhet höll på ett av de 
rivaliserade lagen och tog därför ställningen att hålla på Leksand istället. Flera har även 
kommenterat att Leksands IF var ett av de bästa lagen som fanns under framförallt 1970-talet 
och valde därför att bli supporter. De fyra kategorierna som sedan kommer i storleksordning 
är nästan lika stora. Där kategorin: ”jag har släkt och/eller vänner i Leksand/Dalarna” är störst 
med 12,4 %. Observera att Leksand och Dalarna valdes att användas, då i föregående fråga 
och Figur 3 visar kopplingen endast till Leksand. Därefter visar Figur 4 att 10,3 % av 
respondenterna blivit supporter på grund av kvalitén på ishockeyn, 9,7 % på grund av 
supporterkulturen och 8,6 % anses sig ha inspirerats av andra supporters i sin närhet. Fem 
personer (1,7 %) menade att de blev supporter på grund av en speciell spelare. Åtta personer 
(2,7 %) hade valt deras ursprung från Leksand som anledning till supporterskapet av de nio 
personer som i föregående fråga svarat att de var från Leksand.  

4.1.4 Deltagande som publik i hemma- och bortamatcher 
Den fjärde delen av undersökningen skulle skapa en uppfattning om hur många gånger 
supportrarna hade deltagit i Leksands IF:s hemma- respektive bortamatcher. För att 
respondenterna enkelt skulle kunna göra sig en uppfattning av hur många matcher de deltagit i 
som publik ställdes frågan för den gångna säsongen 2015/2016. Genom att anta att 
supportrarnas matchvanor inte ändras över åren blir resultatet en generalisering för andra 
säsonger.  
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Hur många gånger var du på Leksands hemmamatcher som publik under 
säsongen 2015/2016? 

 
Figur 5: Antal hemmamatcher 

 
Figur 5 visar att den största andelen med 31,6 % gick på mellan två till fem av Leksands IF:s 
hemmamatcher den gångna säsongen. Näststörsta andelen med 26,2 % hade inte deltagit i 
någon hemmamatch. De tre andelarna som sedan kommer i storleksordning är nästan lika 
stora med 12,6 % som deltagit i sex till tio matcher och lika många som har säsongskort. 
Vidare har 11,2 % varit på en match. Den minsta andelen med 5,8 % påstådde sig deltagit i 
mer än tio matcher. Det kan tänkas vara rimligt att det svarsalternativet skulle vara mindre 
rimligt att välja då ju fler matcher som deltagits i blir mer ekonomiskt att köpa säsongskort än 
lösbiljetter.  
 
Hur många gånger var du på Leksands bortamatcher som publik under 
säsongen 2015/2016? 

 
Figur 6: Antal bortamatcher 

 
I Figur 6 visar att andelen med två till fem bortamatcher är den största i detta fall också men 
än större än för hemmamatcher med nästan 45 %. Nästa andel i storleksordning är noll borta 
matcher som nästan var lika stor som i föregående fall med nästan 27 %. Andelen med en 
match är större än föregående fall med 19,4 %. Från Figur 6 visar också att 8,2 % av 
respondenterna deltagit i sex till tio av Leksands IF:s bortamatcher och två personer (0,7 %) 
deltog i fler än tio bortamatcher.  
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För enkelhetens skull refereras ”få matcher” som alternativen en match och två till fem 
matcher och ”flertal matcher” som alternativen sex till tio matcher, fler än tio och 
säsongskort. Genom att jämföra de geografiska delarna som respondenterna är bosatta med 
antalet hemma- och bortamatcher de deltog i kan ett mönster visa sig. De respondenterna som 
var från Dalarna hade alla deltagit i flertal hemmamatcher och fåtal bortamatcher. Vilket är 
rimligt då avståndet förmodligen är kortare till Leksand än några av de andra lagens 
hemmamatcher.  De bosatta i norr om närliggande landskap hade deltagit i fler bortamatcher 
än hemmamatcher. Samma mönster finns hos de respondenterna i Stockholmsregionen. I 
regionen söder om närliggande landskap hängde antalet hemmamatcher och bortamatcher 
ihop. Om en supporter hade deltagit i få hemmamatcher hade den även deltagit i få 
bortamatcher och tvärtom. Överlag hade de med säsongkort deltagit i flertal bortamatcher 
oavsett vilken region de var bosatta i förutom i Dalarna. Dock är antalet respondenter för få 
från Dalarna för att göra en sådan generalisering.  

4.1.5 Andra anledningar till Leksandsbesök 
Den sista delen av enkäten frågade om vilka andra anledningar som respondenten skulle 
kunna besöka Leksand än för att se på ishockeymatcher. Frågan var öppet ställd och flera svar 
var möjliga att välja. En tredjedel svarade att de åkte till Leksand endast för att delta i 
Leksands IF:s matcher. Flera av respondenterna som valde ”övrigt” kommenterade att de 
stannade i Leksand vid genomresa bland annat till fjällen. 
 
 

Tabell 1: Översikt över anledning till att besöka Leksand 

Åker	  endast	  dit	  till	  Leksands	  IF:s	  
hemmamatcher	  

 

97 

Campar	  på	  Leksands	  strand	  
 

56 

Besöker	  släkt	  och	  vänner	  
 

55 

Besöker	  Sommarland	  
 

47 

Naturupplevelse	  
 

46 

Deltar	  i	  midsommarfirandet	  
 

43 

Besöker	  Clas	  Ohlson	  
 

36 

Övrigt	  
 

13 

Besöker	  sommarstuga	  
 

8 

På	  grund	  av	  hockeyskolan	  
 

8 

Skidåkning	   7 
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4.2 Intervjuer  

4.2.1 Superstars 
Superstars är en supporterförening till Leksands IF. Den startades för att medlemmarna skulle 
kunna leva ut sin passion och finna gemenskap med supporterskapet menade Torbjörn Olsson 
som också var med och grundande föreningen. Superstars anordnar bland annat resor till 
lagets bortamatcher och som medlem finns även vissa förmåner som rabatter och 
förköpsbiljetter. Superstars finns på sociala medier för att sprida nyheter om laget och skapa 
en plattform för supporters att diskutera händelserna kring laget. De har sin egen 
ståplatssektion i Leksands IF:s hemmaarena. Där supportrarna sjunger låtar för att heja på 
laget och skapar så kallade tifon till introt inför matcher.32 Detta för att skapa en stämning och 
inramning i arenan. Inom ishockey kan ibland ett starkt publikstöd kallas för ”den sjätte 
spelaren” som kan ge kraft till sitt lag för att kunna prestera bättre under match, berättar 
Olsson. Vidare berättar Olsson att Superstars har som vision att skapa så pass bra stämning att 
Leksands IF:s hemmamatcher alltid ska vara fullsatt. De tv-sända matcherna är många gånger 
mer praktiska att se på och kan erbjuda repriser, intervjuer och så vidare. Idag med streaming 
av matcherna och fler tv-sända matcher än för några år sedan är konkurrensen än hårdare om 
publiken och om publiken är villiga att ta sig till arenan. En till aspekt att ta hänsyn till då 
jämförelsen mellan att se matcher genom tekniska hjälpmedel och att se dem som publik är 
den sociala gemenskapen som kan skapas i arenan berättar Olsson.33 
 
Superstars grundades med riktlinjen att aktivt arbeta emot hat genom att ha policyn att inte ha 
negativa banderoller eller sjunga negativa ramsor. Vi har anställda för att kunna städa bort 
sådana tendenser menar Olsson och vill ha en positiv stämning hos medlemmarna. Vid det här 
laget är kulturen så pass inbiten att supportrarna i klacken ”städar sig själva”. Om några 
negativa kommentarer kommer fram så säger personer omkring ifrån, berättar Jönslars-
Eriksson. Olsson tror även att det är en av anledningarna till att supportrarna till Leksands IF 
inte är kända för att vara i bråk i samband med matcherna. För att lyckas som 
supporterförening, att både dra nya supportrar och kunna hålla kvar gamla, menar Olsson att 
det behövs byggas upp en identitet och komma ihåg sin historia för att kunna ha kvar sina 
traditioner. Under 1960- och 1970-talet hade Leksands IF flera sportsliga framgångar och var 
ett av Sveriges främsta lag det var även då klubben blev känt som ”lirarnas lag”. Därifrån tror 
Olsson att många blivit supporter och sedan hållit kvar till laget sedan dess. Jönslars-Eriksson 
tror även att flera blivit supporters efter att varit på en bortamatch med Leksand IF och 
upplevt den stämning som bortalagets supporters skapat och därmed tagit ställningen till att 
hålla på Leksands IF. Idag, berättar Olsson att klubben istället är förknippat med ”publikens 
lag” eller ”krigarnas lag” något som Superstars står bakom. Olsson är i tron att 
supporterföreningens engagemang har många gånger burit Leksands IF framåt, speciellt under 
den tid då klubben varit i Hockeyallsvenskan och perioder då det gått dåligt. Grunden för att 
inte svika är att vara stolt över sitt ursprung. Vår identitet är att vi är bönder och kommer från 
Dalarna. På frågan: ”hur tror ni att hockeyn präglar Leksand som bygd?” är den första 

                                                
32 Superstars  
33 Intervju Superstars 
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responsen ” den sätter Leksand på kartan”. Genom alla slags media och de vet att Leksands IF 
skapar engagemang och därför skrivs det mycket om just Leksands IF, menar Olsson.34 
 
I intervjun med Olsson och Jönslars-Eriksson beskrivs även Superstars arbete att skapa en 
gemenskap runt ishockeyn och laget som den högsta prioriteten. Genom att skapa en identitet 
som också supporters kan identifiera sig med i mer eller mindre grad skapas en plattform för 
gemenskap. De menar även att det är det vinnande konceptet för att en supporterförening ska 
kunna hålla samma nivå av intresse och medlemmar. Särskilt viktigt är det i perioder av sämre 
sportsliga prestationer. Under Leksands IF:s historia har klubben haft långa perioder av att 
vara ett av Sveriges bästa lag. Därför finns förhoppningar om att laget ska hålla en viss 
standard.35 Genom att undersöka hur Superstars medlemsantal har ändrats från säsongen 2005 
till 2016 kan ett mönster påvisas. 
 

 
Figur 7: Antal medlemmar i superstars Källa: Superstars 

Medlemsantalet för de flesta säsongerna är runt 2000 personer. Skillnaden mellan det högsta 
medlemsantalet och det lägsta medlemsantalet är nära 1000 personer. Det lägsta 
medlemsantalet är då Leksands IF spelade i Hockeyallsvenskan, den näst högsta divisionen 
och det högsta medlemsantalet är en av de säsonger då klubben spelade i SHL, den högre 
divisionen. Detta visar på tendenser att den sportsliga faktorn spelar roll, hur mycket är svårt 
att avgöra då alla säsonger är olika och har olika förutsättningar i och med att 
laguppsättningen ofta byts ut inför en ny säsong.  
 

4.2.2 Turistbyrån Leksand  
Turistbyrån i Leksand är en del av en större organisation som heter Siljan Turism AB. I Siljan 
Turism AB ingår turistbyråer i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa. Leksands turistbyrå har 
kunskap och en överblick om hur turismen har utvecklats i Leksand över tiden. Leksands 

                                                
34 Intervju Superstars 
35 Intervju Superstars 
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turistbyrå har som uppgift att vägleda turister som kommer till Leksand och visa vad bygden 
kan erbjuda i upplevelser och aktiviteter.36 Leksand har flest turistbesökare under sommaren 
berättar Bergkvist. Midsommarfirandet är en aktivitet som drar flera tusen besökare varje år. 
En av de vanligaste aktiviteterna under resterade delen av året är dock Leksands IF:s 
hemmamatcher. Turistbyrån har möjlighet att sälja ett visst antal lösbiljetter till Leksands IF:s 
hemmamatcher berättar Severinsson. Bergkvist berättar vidare att turistbyrån för ingen 
notering över antal sålda biljetter men har ändå en viss kännedom om hur biljettförsäljningen 
har varierat i stora drag. Det har varit mindre intresse för att gå på hockeymatcher då 
Leksands IF varit i den lägre divisionen Hockeyallsvenskan än då laget spelade i högsta 
divisionen SHL. Undantaget har varit då Leksands IF spelat kvalmatcher för eventuellt 
avancemang till högre division alternativt att hålla kvar sin plats i SHL. ”Då har vårt 
datasystem kraschat” menar Severinsson. Derbymatcher mot Mora och Gävlelaget Brynäs 
skapar också ett större intresse än andra matcher berättar Bergkvist.37  
 
Bergkvist poängterar att Leksand inte är ”bara hockey” utan ofta förknippas med tradition och 
har ett stort utbud av unik bevarad historia och kultur. Vissa i Leksand menar dock att den 
kommer i skuggan av Leksands IF både i uppmärksamhet och ekonomiskt stöd berättar 
Bergkvist. Ishockeyn och Leksands IF ses som ett komplement till de andra aktiviteterna och 
sevärdheter som annars är mest populärt under sommarsäsongen. Turistbyrån menar också då 
Leksand är ett så pass litet samhälle att bygden behöver de extra besökare och ekonomiska 
tillskottet som blir genom hemmamatcherna som Leksands IF spelar. Hela bygden blir 
engagerad på ett eller annat sätt berättar Bergkvist. Föräldrar till barn i föreningen står i 
kioskerna och alla de som arbetar ideellt varje match, är några exempel. Bergkvist menar 
också att supportergruppen till Leksands IF, Superstars gör ett bra jobb att skapa god 
stämning i arenan vid matcherna. Det är viktigt för att dra publiken till arenan, att göra det 
värt att lägga ned sin tid för åka dit istället för att kanske se matchen på tv. Det är även 
evenemang och aktiviteter som sker innan och efter match på arenan för att passa en bredare 
publik. Just för att de som inte är inbitna hockeyfantaster har en till anledning att gå till 
matcherna. Speciellt tror både Bergkvist och Severinsson att det är viktigt att skapa 
evenemang kring matcherna när det går sämre och laget inte spelar lika bra för att hålla 
intresset levande. På samma fråga som Superstars fick: hur tror ni att hockeyn präglar 
Leksand som bygd?” ges samma respons ”den sätter Leksand på kartan”.38 
  

                                                
36 Siljan Turism  
37 Intervju turistbyrån Leksand 
38 Intervju turistbyrån Leksand 
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5. ANALYS 

För att Giulianottis teori om kategorisering av supporters ska kunna appliceras på de svar som 
inkommit från enkätundersökningen måste förenklingar och antaganden göras på svaren. 
Även om Superstars kallar sig för en supporterförening behöver det inte betyda att alla 
medlemmar är supporters enligt Giulianotti. En sammanfattning av Giulianottis fyra hörn 
skulle kunna vara denna: 
Supporters har enligt Giulianottis sin klubb central i sitt liv och har en traditionell relation till 
klubben i fråga om konsumering. Vilket kan tolkas som att supporters sympatiserar med 
klubben och följer vad som händer i den. Supporters har också som tradition att regelbundet 
bidra till klubbens ekonomi.  
Follower har också som tradition att bidra till klubbens ekonomi dock är klubben inte lika 
central som i supporters fall. Det kan tänkas att follower inte går på lika många matcher eller 
på annat sätt inte är lika delaktig i klubbens sportsliga bedrifter. 
Fan är lika mycket delaktig i klubben som supporters men konsumerar på ett mer ytligt sätt 
än vad supporters gör. Vilket skulle kunna vara att fans inte investerar regelbundet i klubben 
utan endast vid enstaka tillfällen. 
Flâneur har samma konsumtionsvanor som fan men är inte lika delaktig i utvecklingen som 
klubben går igenom.39 
 
Från resultatet av enkätundersökningen är det känt vilken del av Sverige som respondenterna 
är bosatta, varför de blev supporters och hur många matcher de har deltagit i som publik 
under den gånga säsongen. Det finns ingen information om hur mycket som respondenterna 
investerar i klubben, förutom de matcher som de har gått på. Därför kommer det inte vara 
möjligt att bestämma om konsumtionen ses som en tradition eller är enbart ytlig. Dock är de 
personer som är med i Leksands IF:s supporterförening och därmed betalar en regelbunden 
summa för att vara med. Med den förenklingen kan det tänkas att respondenterna är i den 
traditionella konsumtionshalvan av Giulianottis rektangel. Det kan sedan bestämmas vilka av 
respondenterna som är supporter och vilka som är follower genom att undersöka antalet 
matcher de deltagit i. För att underlätta och slippa göra antaganden om var respondenterna bor 
i förhållande till de bortamatcher som de deltagit i, är hemmamatcherna i fokus då dessa 
endast kan vara i Leksand. För att klassas som en supporter dras en gräns att respondenten 
måste gå på minst sex matcher under säsongen. Sammanlagt har två tredjedelar av 
respondenterna gått på fem eller mindre matcher och klassas därför som follower, då de inte 
på samma sätt prioriterat att åka till Leksand för att se matcher. En tredjedel kan därför ses 
som supporters. Detta är en mycket grov uppskattning. Anledningen till att inte gå på matcher 
kan vara många. Om man istället gör den bedömningen, att ju längre en person behöver färdas 
till hemmamatcherna desto mer speglar det att klubben är en central del i sitt liv. Majoriteten 
som går på fler än sex matcher är från närliggande landskap. Ändå är det tolv personer som 
bor i Stockholmsregionen eller söder om närliggande landskap som har säsongskort. Det 
skulle kunna påvisa en ytterligare nivå av supporterskap.  
 
En av frågeställningarna är att undersöka kopplingen som Leksands IF:s supporters har till 
platsen Leksand. Därför är resultatet från enkätundersökningen rörande just detta, intressant 
                                                
39 Giulianotti. 2002. Sidan 31. 
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för denna undersökning. Med koppling menas i det här sammanhanget vilken relation 
respondenterna har till platsen ifråga. Om respondenterna har en relation till människor på 
platsen eller en fysisk koppling som att de är ursprungligen därifrån eller har en periodvis 
bostad på platsen. Resultatet påvisade att 70 % av respondenterna inte ville påstå att de hade 
någon koppling till platsen Leksand. Utifrån det resultatet är en fråga som är intressant att 
ställa, om det betyder att de inte heller känner någon identitet eller tillhörighet till platsen. För 
att studera detta kan det undersökas om dessa respondenter besöker mer ofta eller mer sällan 
Leksand, för Leksands IF:s hemmamatcher. Det undersöks genom att räkna antalet 
respondenterna som deltagit noll gånger som publik och antalet respondenter som haft 
säsongskort under den gånga säsongen. De aktuella antalen matcher måste sedan räknas om 
till en procentsats, då olika många respondenter finns i de två grupperingarna, har en koppling 
eller har inte en koppling till Leksand. Genom att jämföra ”extrempunkterna” ges det en bild 
över om koppling eller ingen koppling spelar någon roll för hur många matcher de deltar i. 
Det är även lämpligast att göra på detta sätt, då flera av de andra alternativen inte är exakta, 
utan i form av intervall. Resultatet blev att fler i grupperingen ”koppling” hade varit på noll 
matcher (30 %) mot de i grupperingen ”ingen koppling” (24 %). Fler hade även säsongskort i 
”ingen koppling” (13 %) jämför med ”koppling” (10 %). Alltså visar inte resultatet att en 
supporter utan någon koppling till platsen Leksand, skulle vara mindre intresserad att gå på 
matcher. En viktig detalj är ändå att grupperingarna inte är lika stora, där ”ingen koppling” är 
211 respondenter och ”koppling” är 84 respondenter.  
 
För att få en helhetsbild över vad Leksands IF:s ishockeyverksamhet bidrar till plasten 
Leksand i form av socialt kapital, görs ett försök att tillämpa Putnams teori. Teorin om lokal 
identitet och sammanbindande socialt kapital, appliceras därför på de svar som framgick av 
intervjuerna. I Putnams teori visar han för det första på vikten av flera människors förankring 
till en gemensam punkt, en plats eller en sportsverksamhet. För det andra, samspelet och 
behovet av både ett individuellt och ett kollektivt givande och tagande i ett socialt nätverk.40 
Leksand är både en plats och har ett ishockeylag att centrera sig runt. Från intervjun hade 
Superstars, som förening, mål att bidra till en god stämning, i förhoppning att det ska leda till 
att vara på plats i arenan och på så sätt fylla den till varje hemmamatch. Detta görs genom att 
skapa en plattform för människor att mötas och kanske något gemensamt att börja prata om. 
De regelbundna tillfällena att träffas vid hemmamatcher skulle kunna vara till grunden att 
skapa ett socialt kapital. Precis som intervjuerna visar att på grund av ishockeyn skapas ett 
flöde av nya människor till platsen som också är en faktor till att ett socialt kapital kan skapas. 
Putnam myntar även begreppet sammanbindande socialt kapital som än mer liknar den 
situation som Leksands IF och ishockeyverksamheten skapar i Leksand, där den lokala 
anknytningen är central. Det kan även tänkas att i och med ishockeyverksamheten som 
Leksands IF bedriver skapas samarbeten som Hankinson beskriver som brand as 
realtionships, där ett varumärke skapas för en plats genom lokala aktörer. Aktörerna skulle 
kunna vara myndigheter, supporters och sponsorer som samlas på grund av ishockeyn och den 
plattform den skapar. Det är dock inget som undersöks i denna studie.41 
 

                                                
40 Putnam. 2001. Sidan 18-23. 
41 Hankinson. 2004. Sidan 111-112. 
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För att kunna resonera kring Leksands IF som ett varumärke för själva klubben och för 
platsen Leksand, behövs teorierna kopplade till att ämnet reds ut. Både Hankinson och 
Asworth & Kavaratzis har skrivit om place branding på olika sätt. Begreppet place branding 
är ett sätt att marknadsföra en plats. Det som skiljer sig att marknadsföra en plats till skillnad 
från exempelvis en produkt, menar Hankinson att det finns tre faktorer. För det första, 
upplevelsen är individuell. För det andra, platser har olika utbud. För det tredje kan det finnas 
olika viljor på platsen som skapar svårigheter att skapa ett enhetligt varumärke för platsen.42 
För att kunna applicera denna på Leksands IF och Leksand kan det tänkas att supporters som 
kommer till Leksand för att se en av Leksands IF:s hemmamatcher kan till viss del ha samma 
upplevelse från matchen, då upplevelsen relateras till de regler som finns inom hockeyn. Om 
laget som supporten håller på vinner, upplevs glädje och om laget förlorar upplevs 
nedstämdhet. Skalorna för upplevelsen kan dock vara individuell. Att Leksand är en plats som 
skiljer sig från andra platser, kan visas då det inte finns många liknande platser i samma 
storlek med ett hockeylag på en nivå som Leksand har. Lokala meningsskiljaktigheter kan 
inte redogöras då denna undersökning inte rör det ämnet. Asworth & Kavaratzis har tre 
faktorer för att en plats varumärke ska kunna byggas upp. För det första, konsumentens 
erfarenhet av platsen. Den andra faktorn är traditionell marknadsföring och den tredje word of 
mouth alltså prat om platsen.43 Traditionell marknadsföring av Leksands IF, har inte denna 
undersökning genomfört. Enkätundersökningen påvisar dock att supportrarna till Leksands IF 
är utspridda i landet och många av dem har varit på ett flertal hemmamatcher och även besökt 
Leksand av andra anledningar. Det kan därför tänkas att supportrarna har en upplevelse av 
Leksand som är positiv, då Leksand kan relateras till något som de uppskattar, alltså 
ishockeyklubben. Supportrarna kan därför ses som en slags marknadsföring för Leksands IF:s 
varumärke men också Leksands varumärke. Även på bortamatcher som flera supportrar går 
på, marknadsför supportrarna Leksands IF och Leksand. På så sätt sprids det som 
supportrarna står för och Superstars arbete för den supporterkultur som de vill skapa.   
 
Det finns olika sätt att följa en match på, via TV eller dator, radio eller på plats i arenan, samt 
se den live. På så sätt kan upplevelsen av matchen delas med fler eller färre personer som mer 
eller mindre är kända för en. Från teoriavsnittet refereras Daniel Nathan som skrivit om 
begreppen communitas och community. I Nathans teori är det inte uttalat om var communitas 
uppstår. Om det är i en arena, hemma eller i en sportbar. Förmodligen är det för att det just 
inte spelar någon roll. Det essentiella för att communitas ska kunna uppstå, är att människor 
delar en upplevelse kring, i det här fallet, ett sportarrangemang som skapar en känsla vilket 
kan tolkas som communitas. I begreppet community som Nathan också myntat finns dock en 
koppling till en plats. Community är definitionen på en plats som både kan relaterat till 
geografiskt och psykologiskt.44 Genom att samla en plats intresse till en sporverksamhet kan 
det tänkas att känslan av att vara ett community bli mer påtaglig då uppsatta mål alltid finns 
att sträva mot inom den typen av verksamhet. Ett rimligt resonemang skulle kunna vara, att 
om intresset för Leksands IF är stort, kommer även Leksand som plats att bli intressant. 
Huruvida Leksands IF:s framgång skulle vara Leksands framgång och vise versa finns det 
inte i den här undersökningen belägg för att påstå. Leksand hade dock troligen inte varit 

                                                
42 Hankinson. 2004. Sidan 111-112. 
43 Ashworth & Kavaratzis. 2009. Sidan 522-527. 
44 Nathan. 2013. Sidan 3-7. 
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samma plats utan ishockeyn och Leksands IF. Aldskogius skrev ett avsnitt om Leksand som 
plats, bygd och dess gemenskap. Han menar att genom att om det finns ett sammanhang där 
människor kan ”sluta upp kring” kan den känslan skapa något som han kallar ”bygdeintresse”. 
Vidare spekulerar han i vad som skulle kunna vara grunden till ett sådant bygdeintresse och 
hur den i olika fall komma att minska och förvinna eller finnas kvar. Då nämner Aldskogius 
vikten av att kulturtradition går i arv som hembygdskunskap, dialekt, seder och bruk som är 
säregen för bygden. 45 Precis som intervjun med turistbyrån i Leksand menade, att Leksand 
har en lång historia av tradition och kultur vilket är vad bygden är känd för. Leksand kan 
därför sägas ha den ”rätta” kombinationen av tradition och verksamhet att sluta upp kring för 
att skapa community eller bygdeintresse.   
  

                                                
45 Aldskogius, 1993. Sidan 122-123. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I denna undersökning har en liten del av koppling som finns mellan Leksands IF och Leksand 
studerats. Att relationen skulle vara ett symbiosliknande samarbete är troligen att ta i, men att 
de har präglat varandra under åren kan ändå fastslås. I och med Leksands IF och dess 
supportrar, har en plattform skapats för att människor ska kunna samlas och skapa en 
förutsättning för att socialt kapital kan uppstå. Leksands IF har även bidragit till ett 
bygdeintresse eller community till de redan befintliga faktorerna, som skapat den känslan av 
gemenskap som Leksand har i och med en historia av tradition och kultur. Superstars som är 
förknippat med Leksands IF, i och med att vara dess supporterförening, har även de anammat 
den tradition och kultur som finns i Leksand, att vara från landsbygden, i deras arbete med 
supporterkulturen i föreningen. Leksands IF har bidragit till Leksands varumärke i avseende 
av bland annat medieexponering, Leksands IF:s supporters som är spridda i landet och ett 
flöde av människor till Leksand, särskilt under ishockeysäsongen. Dessa faktorer har gjort att 
Leksands IF har, som båda intervjuerna antydde, ”sätter Leksand på kartan” på ett sätt som 
inte hade varit möjligt om Leksands IF inte hade funnits och verkat på det sätt de gör idag. 
 
Leksands IF har flera tusen supporters med olika slags relation till klubben. Denna 
undersökning har studerat vilken relation eller koppling som supportrarna har till platsen som 
är förknippat med Leksands IF men som inte är bosatta på platsen. Av de 294 respondenterna 
och supporters till Leksands IF påstådde 71,8 % alltså 211 respondenter, att de inte hade 
någon koppling till Leksand. Den vanligaste anledning till att bli en supporter, visade 
enkätundersökningen, var genom att en släkting varit supporter och på så sätt ärvt 
supporterskapet. Där av är det inte känt vilken koppling släktingen har till Leksand. Dock 
tyder både intervjun med Superstars och vissa svar på enkätundersökningen, att flera personer 
blivit supporter under vad som brukar kallas för Leksands stormaktstid under 1960- och 1970-
talet. Därför kan det tänkas att supportrarna har under den tid som gått spridits geografiskt 
utan att ha en direkt koppling till Leksand.  
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Enkätundersökning  

Var bor du? 
 

o Dalarna 
o Närliggande landskap till Dalarna (Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, 

Uppland) 
o Stockholmsregionen 
o Norr om närliggande landskap 
o Söder om närliggande landskap 

 
Vilken koppling har du till Leksand som plats? 
 

o Jag är endast supporter till Leksands IF 
o Jag är från Leksand 
o Jag har släkt och/eller vänner i Leksand 
o Jag har sommarstuga eller liknande i Leksand 
o Övrigt 

 
Varför blev du en supporter till Leksands IF? 
 

o Jag har fått supporterskapet genom släkten 
o Jag är ursprungligen från Leksand 
o Jag har släkt och/eller vänner i Leksand/Dalarna 
o Jag har semestrat i Leksand 
o Jag har inspirerats av supporters i min närhet 
o På grund av supporterkulturen 
o På grund av kvalitén på ishockeyn 
o På grund av en speciell spelare i laget 
o Övrigt  

 
Hur många gånger var du på Leksands hemmamatcher som publik under säsongen 
2015/2016? 
 

o 0 
o 1 
o 2-5 
o 6-10 
o Fler än 10 
o Jag har säsongskort 

  



 26 

Hur många gånger var du på Leksands bortamatcher som publik under säsongen 2015/2016? 
 

o 0 
o 1 
o 2-5 
o 6-10 
o Fler än 10 

 
Av vilka andra anledningar besöker du Leksand? 
Kan välja flera alternativ 
 

! Åker endast dir på Leksands hemmamatcher 
! Besöker Sommarland 
! Campar på Leksands Strand 
! Deltar i midsommarfirandet 
! Besöker sommarstuga 
! Besöker släkt och vänner 
! På grund av hockeyskola 
! Skidåkning 
! Naturupplevelse 
! Besöker Clas Ohlson 
! Övrigt  
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Intervjufrågor 

Leksands turistbyrå 
• Hur tror du hockeyn präglar Leksand som bygd? 
• Finns det ett värde i Leksands IF som bygden kan dra nytta av och som inte är 

ekonomiskt? 
• Vad skulle det kunna vara? 
• Vem är mest ”beroende” av vem? 
• Finns det en risk att hockeyn istället kan göra skada för bygden på något sätt? 
• Hur många turister skulle ni uppskatta besöker er med anledning av hockeyn? 
• Har ni sett ett minskat, alternativt ökat intresse för hockeyn, i och med att laget har 

spelat i olika divisioner? 
 
Superstars 

• Hur tror du hockeyn präglar Leksand som bygd? 
• Finns det ett värde i Leksands IF, som bygden kan dra nytta av som inte är 

ekonomiskt? 
• Vad skulle det kunna vara? 
• Vilken anknytning till Leksand är vanligast hos Leksands supportrar? Varför? 
• Vem är mest ”beroende” av vem 
• Finns det en risk att hockeyn istället kan göra skada för bygden på något sätt? 
• Finns det skillnader att se, i antal medlemmar eller annat, i säsonger vid spel i lägre 

division? 
• Finns en uttalad strategi för vilken kultur som ni vill skapa inom föreningen?  

 
 


