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SAMMANFATTNING 

 
Frågeställningen i arbetet har varit ”påverkas en ishockeypubliks reaktioner av 
musik under spelavbrott?”. Metoden var att observera en period av en match 
mellan Färjestads BK och Mora IK. Även en inspelning av ljudet från arenan samt 
att samtal med arenans DJ gjordes. Utifrån inspelningen bedömdes publikens 
reaktioner utifrån en given skala. Bedömningarna sammanställdes sedan till ett 
diagram som visar publikens reaktioner i förhållande till tiden, från första 
nedsläpp till slutsignal. Utifrån diagrammet kan man se eventuella samband 
mellan publik-reaktionerna och musiken. Under observationen noterades alla 
viktiga händelser i matchen för att kunna se samband även där. Någon påverkan 
på publiken av musiken kunde med denna metod inte konstateras. För att kunna få 
en bättre bild över verkligheten krävs fler observationer och inspelningar från fler 
matcher då detta arbete endast analyserar en period i en match.  
 
NYCKELORD: Musik, publik, ishockey, påverkan av musik 
 

ABSTRACT 
 
The question formulation for this work has been "is an ice-hockey audience 
influenced by music during time-outs in a game?". The method was to observe 
one period with Färjestads BK and Mora IK, but a recording was also made, 
together with a conversation with the arena DJ. From the recording, the audience 
reactions were graded from a given scale. The grades were compilated to a 
diagram that shows the audience reactions in relation to the time, from the first 
face-off to the final whistle. From the diagram, one can see the connections 
between the audience reactions and the music. During the observation, all 
important incidents were noted so that potential connections could be made. Any 
influence on the audience by the music could not ascertain with this method. 
Finally, it could be ascertained that if a better picture of the reality is wanted, it 
will demand more observations and records of more games, as this work only 
analyses one period in one game. 
 
KEYWORDS: Music, audience, ice-hockey, influence of music 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Överallt i vårt samhälle finns musik. När man går på stan ser man fullt med 
människor som går med ett par hörlurar i öronen. I flygplan, bussar, tåg och bilar 
finns det ofta musikkanaler så att man kan koppla bort verkligheten för en stund. I 
hissar, telefonköer, restauranger spelas det musik som får oss att bli avslappnade, 
så kallad muzak, medan det på krogar, pubar och nattklubbar spelas musik som 
ska få människor att känna sig piggare än vad man kanske är. Allt sedan man 
började slå ihop stenar och banka på trädstammar på stenåldern har man använt 
musik för att påverka människors känslor och beteenden. Än idag anlitas inom 
olika stamkulturer medicinmän som använder musik för att bota. Med hjälp av 
toner, rytmer och dans driver medicinmannen ut ”demonen” ur den sjuke. 
Musiken medicinmannen använder sig av skapar en stämning i hela byn och målet 
är att den sjuke själv ska uppleva att demonen drivs ur och att han i bästa fall själv 
ska delta i musiken tillsammans med hela byn som hjälper medicinmannen genom 
att delta i sångerna och danserna. (Ruud, 1982) 
 
En forskare som har arbetat med musik och sinnestillstånd är Helen Bonny från 
USA. Hon arbetar med något som hon kallar ”förändrat medvetandetillstånd” där 
vi får kontakt med de djupare lagren i vårt medvetande och får tillgång till 
information som ligger lagrad djupt inom oss. Detta är information som även om 
den inte är direkt tillgänglig för reflektioner ändå präglar vårt sätt att vara och 
känna till vardags. Resultaten kan bli ett förändrat medvetandetillstånd som 
verkar integrerande på personligheten. Musikupplevelsen kan ge oss nya och 
starka upplevelser som i sig bär en terapeutisk potential. (Evan, 1982) 
 
Under den senare delen av 1900-talet ägnade dr Albert Tomatis sitt liv åt att öka 
sina kunskaper om örat och lyssnandets många dimensioner. När han var i 
trettioårsåldern ledde hans vetenskapliga nyfikenhet honom in i embryologins 
värld. Där upptäckte han att moderns röst fungerade som en ”ljudnavelsträng” för 
fostret och påverkade det starkt. Detta ledde till att han utvecklade en teknik han 
kallar för ”ljudåterfödsel” där simulerade livmoderljud filtreras och används vid 
behandling av lyssningsproblem och känslomässiga störningar. Ett exempel på 
när han använde sig av ”ljudåterfödseln” var när han som patient fick en mentalt 
sjuk, aggressiv tolvårig pojke. Tomatis minns själv i sin biografi, The Conscious 

Ear: ”Var femte eller sjätte sekund hoppade han så högt upp i luften att han kunde 
sparka sig själv i ryggen med båda fötterna – jag har varken förr eller senare sett 
någon uppföra sig på det sättet. Han kunde inte prata, men hans ansiktsuttryck var 
extremt livliga. Han såg ut som om han sög oupphörligt på någonting. Hans mor 
var också med, men han stötte henne ifrån sig som om de var två repellerande 
elektromagneter med samma laddning!”. Tomatis spelade in mammans röst i sitt 
laboratorium och när hennes filtrerade röst spelades upp för pojken på 
behandlingens första dag slutade denne rita och släckte ljuset. Detta fick Tomatis 
att tappa andan eftersom han förstod att pojken försökte återskapa sin fostertid. 
När bandet fortsatte att rulla gick pojken till sin mamma. Han satte sig i hennes 
knä, tog hennes armar, lade dem runt sig och började suga på tummen. Tomatis 
hade fått pojken att ”födas mentalt” och denne tog mer och mer kontakt med sin 
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mamma alltefter behandlingarna fortskred. (Campbell, 2000) Detta kan ses som 
en form av musikterapi även om det inte var just musik som användes.  
 
En annan form av musikterapi kan vara att patienten till exempel får slå på en 
cymbal när han eller hon får en viss signal från musik. På så sätt kan man på sikt 
skapa nya vägar i hjärnan på patienterna så att deras handikapp lindras. (Ruud, 
1982) 
 
Ett annat exempel på musikens påverkan är den så kallade Mozarteffekten. Det 
mest kända exemplet är från början av 1990-talet. Läkaren Frances H. Rauscher 
och hennes kollegor genomförde en undersökning där trettiosex studenter vid 
psykologiska fakulteten vid University of California deltog. Studenterna 
presterade åtta till nio poäng bättre på ett intelligenstest efter att ha lyssnat på tio 
minuter av Mozarts sonat för två pianon i D-dur. Även om effekterna bara varade 
i tio till femton minuter drog forskarna slutsatsen att musik kan ”värma upp” 
hjärnan. Denna forskning har dock blivit starkt ifrågasatt, eftersom man inte har 
kunnat upprepa Rauschers resultat.  
 
Det finns fler exempel på den beteendeförstärkande och -förändrande påverkan 
som särskilt Mozarts musik påståtts ha:   
 

� I kloster i Storbritannien har munkar som spelat musik för djuren de tar 
hand om märkt att kossor som får lyssna på Mozart mjölkar bättre. 

� I USA har immigrationsverkets tjänstemän spelat Mozart och barockmusik 
under engelsklektionerna för flyktingar från Kambodja, Laos och andra 
asiatiska länder och man har rapporterat att inlärningen går snabbare. 

� På St. Agnes Hospital i Baltimore har patienter på intensivvårds-
avdelningen fått lyssna på klassisk musik. ”En halvtimmes musik gav 
samma resultat som tio milligram valium”, rapporterade dr Raymond 
Bahr, överläkare på hjärtintensiven. 

� I Edmonton i Kanada spelas Mozarts stråkkvartetter på stadens torg för att 
skapa större lugn på gatorna, och det har fått till följd att 
narkotikalangningen har minskat. 

    (Campbell, 2000) 
 

Ishockey är en av landets största idrotter och engagerar många människor i olika 
grad. Under en match kan man uppleva många olika känslor, som glädje, 
besvikelse, upprymdhet m.m.. En ishockeypublik får idag många olika intryck 
under en match. Förutom själva matchen så säljs det mat, snacks och souvenirer. 
Inne i arenan rör sig sällan färre än femtusen personer som alla är intresserade av 
samma sak – ishockey. Som de allra flesta platser spelas det även musik för att 
tillsammans med alla andra intryck ge besökaren en trevlig vistelse i arenan.  
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1.2 Frågeställning 
 
Under en ishockeymatch spelas det ofta musik i de många spelavbrotten som en 
slags pausmusik för publikens skull. Ibland händer det att publiken är besvikna på 
sitt lag, spelet, domaren eller något annat och de är ofta inte sena med att visa sitt 
missnöje bl.a. med burop och visslingar. Flera gånger har man hört spelare och 
ledare säga att publiken är som en extra spelare, som med sitt stöd blir en enorm 
hjälp men som lika gärna kan bli en extra motspelare om publiken börjar vända 
sig emot en.  
 
Varje lag borde alltså göra allt de kan för att få en glad och stöttande publik, även 
vid motgångar, men vad kan man göra för att bibehålla positivismen? Kan man 
med musikens hjälp hålla uppe humöret hos en publik? Spelavbrotten i en 
hockeymatch är sällan längre än en minut, vilket betyder att musiken bör påverka 
publiken direkt för att den ska hinna ge respons. 
 
Min frågeställning är: 
Påverkas en ishockeypubliks reaktioner av musik under spelavbrott? 



 6 

2 Material och metod 
 
För att få svar på frågeställningen gjordes observationer under två hemmamatcher 
för Färjestads BK (härefter förkortat FBK). Under matcherna spelades ljudet i 
arenan in med publikreaktioner, musik med mera. Platsen jag stod på under 
inspelningen var längst upp på läktaren på ena långsidan i höjd med planens 
mittlinje. Under matchen noterades kontinuerligt vilken musik som spelades, vad 
som hände i matchen, som utvisningar, mål samt publikens reaktioner. Dessutom 
ägde ett samtal rum mellan FBK:s musikansvarige, Per Wester, och mig då vi 
diskuterade hans och musikens roll. Förutom att ha närvarat på arenan under 
match har en litteraturstudie gjorts. 
 
Då arbetet inte är så stort lottade jag vilken period av de sex (tre perioder från två 
matcher) som skulle synas närmare och det blev den första perioden i matchen 
FBK mot Mora IK från 28 februari 2007. Därefter lyssnade jag igenom 
inspelningen och graderade publikens reaktioner från noll till fem, där noll är tyst 
och fem är i nivå med segervrål eller ett jubel efter ett viktigt mål. Sorl graderades 
till en etta och ”början till extas”, t ex vid farliga situationer gavs en trea. När jag 
lyssnade igenom inspelningen försökte jag undvika att bedöma hejarklackens 
reaktioner, eftersom det var den ”vanliga” publikens reaktioner som jag var 
intresserad av.  
 
För att få en så bra överblick som möjligt över publikens reaktioner gjorde jag ett 
diagram utifrån de bedömningar jag gjorde över publikens reaktioner. För att få 
en så detaljerad kurva som möjligt bedömde jag publiken var femte sekund från 
första nedsläppet till periodens slutsignal. Totalt tog perioden 31:30 minuter, 
inklusive spelstopp, vilket gav 379 olika betyg. Markeringar i diagrammet visar 
var och hur länge musik hade spelats för att kunna få en överblick över musik 
kontra publikreaktioner. För att kunna förstå publikens reaktioner noterades olika 
händelser under matchen (mål, utvisningar etc.) för att på så sätt kunna se 
sambanden mellan reaktionerna och spelet. Utifrån de resultaten och samtalet med 
Per Wester har sedan vissa slutsatser dragits (Se 4 Sammanfattande diskussion). 
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3 Resultat  

3.1 Förutsättningar och förväntningar innan match 

 
Innan den analyserade matchen låg FBK på en tredje plats i elitserietabellen, sex 
poäng efter tvåan MODO. För att inte tappa för mycket till tabelltoppen behövdes 
en seger. Vid förlust fanns risken att halka ner till en fjärdeplats, beroende på hur 
det gick i de andra matcherna i omgången. Mora låg innan matchen näst sist i 
tabellen och behövde alla poäng de kunde få för att slippa spela i kvalserien till 
elitserien efter seriespelet. Då det var väldigt jämnt poängmässigt för lagen i 
botten av tabellen, betydde minsta lilla poäng oerhört mycket. 
 
Eftersom FBK hade hemmaplan samt hade vunnit alla de andra fyra matcherna 
mot Mora så talade det mesta för hemmalaget. Man kunde vänta sig ett övertag 
spelmässigt för FBK. Samtidigt var tabellen rekordjämn och ingen match var 
självklar för något lag. Ett visst avvaktande spel kunde väntas från Mora, eftersom 
oavgjort för dem var mycket bättre än en förlust. Från publikens sida förväntades 
inte något större engagemang då FBK mötte ett bottenlag. Att matchen spelades 
på en torsdag var heller ingen fördel för arrangörerna, då matcherna som spelades 
i veckan sällan var slutsålda till skillnad från matcherna som spelades under 
helgen.  
 
 
3.2 Samtal med Per Wester 
 
Innan matchen mellan FBK och Mora IK den 28/2 2007, som jag observerade för 
detta arbete, fick jag möjlighet att träffa och prata med Per Wester. Per är disc 
jockey (härefter förkortat DJ) under alla Färjestads hemmamatcher och vi hade ett 
samtal där vi pratade om musiken och hans roll under matcherna. Förutom sitt 
”vanliga” jobb arbetar han mycket som ”arena-DJ”, som han själv kallade sig, då 
han även spelar musik under t ex speedwaytävlingar och boxningsgalor.  
 
Säsongen 07/08 blir hans femte som anställd av FBK. Inför säsongen har han varit 
med på ett möte där en del av ledningen från föreningen och han diskuterat 
musikens roll under matcherna. Han har även haft en studiedag då han gick runt i 
arenan under en match och lyssnade på hur musiken lät och kände in publiken på 
de olika sektionerna i arenan. Per Wester förklarade att FBK vill att publiken ska 
få en helhetsupplevelse när de går på ishockey, vilket innebär att när man ska 
kunna äta gott, lyssna på bra musik med mera, förutom att se själva matchen. 
Förutom sin studiedag lyssnar han mycket på andra lags musik när han åker på 
bortamatcher som supporter. 
 
När jag frågade om hur han såg på sin roll som DJ under en match svarade Per att 
han såg sig som en förlängd arm till publiken. Han ville förstärka publikens 
känslor genom att t ex spela musik med tydlig puls när publiken klappade, eller 
spela mer hånfull musik när motspelarna blev utvisade. Han var även medveten 
om att han hade en viss makt över hur publiken reagerar i vissa situationer. Som 
exempel tog han upp att om hejarklacken började ropa ”hata-ramsor” mot domare 
eller motståndare, så försökte han alltid spela musik för att dränka ropen och på så 
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sätt ta bort effekten av dem. Han var väldigt tydlig med att hat inte har en plats på 
en hockeyarena, medan lite hån eller ironiserande av motståndarna hör till under 
en match. Trots denna ”makt” över publiken vill han inte vara någon som 
bestämmer över hur publiken ”ska känna” utan försöker spela så neutral musik 
som möjligt.  "I publiken sitter det människor som håller på bortalaget. Det är 
viktigt att komma ihåg så att även de får en positiv känsla när de går hem och att 
de inte känner att allt var för FBK:s fans”. Men det är inte lätt att vara opartisk 
alla gånger. ”I en avgörande match gäller det att försöka hålla koll på sig själv så 
att man inte dras med i spelet så att musiken speglar mitt intresse i matchen", 
menar Per. 
 
När vi pratade om själva musikvalet var han lite kluven. Han var väl medveten 
om vilka låtar som är effektiva, publikreaktionsmässigt sett, men han var 
samtidigt bestämd med att han inte bara ville spela de låtarna, även om det kanske 
skulle få igång publiken varje gång. Pers filosofi är att spela en blandning av 
genrer och stilar så att alla skulle tycka om åtminstone en låt under en match. 
Dock finns det vissa krav på musiken, tyckte Per, som menade att ishockey är en 
fysiskt hård sport med mycket fart i. Att då spela ett lugnt klassiskt stycke skulle 
förstöra all stämning på både is och läktare. Den musik som han spelar mest är 
rock, pop och dance, men det finns också inslag av andra genrer, som t ex 
dragspelsklassikern ”Viggen” som har blivit en kultlåt inom ishockeyn.  
 
Per berättade att han under en match inte har någon plan för vilka låtar som ska 
spelas, utan att han spelar mer på känsla. För att vara beredd på nästa spelavbrott 
är Per tvungen att planera musiken direkt efter pågående spelavbrott. Detta gör att 
han inte har mycket tid att ändra sig om spelet på isen ändrar karaktär eller 
liknande. Han berättade även att det kan vara en liten skillnad från match till 
match. "Under ett slutspel står alla mer på tå, inklusive jag, medan under en match 
som den mot Mora, då inte så mycket står på spel mer, går mer på rutin." 

3.3 Analys av publikreaktion 
 
Utifrån inspelningen från den utvalda perioden och anteckningarna från 
observationen gjordes ett diagram som visar publikens reaktioner i förhållande till 
tiden från första nedsläppet till slutsignalen i perioden. Under analysen av 
inspelningen togs det inte någon hänsyn till hejarklacken utan koncentrationen låg 
på publiken på sittplats. För att få en så objektiv bedömning som möjligt 
bedömdes sittplatspubliken tre gånger vid olika tillfällen. Eftersom det är lätt att 
tappa fokus när man lyssnar så intensivt på något kan man missa något viktigt. 
Därför gjordes bedömningen att tre lyssningar av inspelningen vid tre olika 
tillfällen borde minska risken att något skulle missas som skulle vara av betydelse 
för resultaten. Utifrån dessa tre bedömningar räknades ett ”poängsnitt” ut som 
användes till diagrammet där staplarnas höjd anger graden av publik-reaktion. De 
referensramar som användes för bedömningen var följande: 
 
0 – Tyst 
1 – Sorl 
2 – Vissa sporadiska klapp och rop hörs 
3 – Halva arenan är med och klappar och hejar 
4 – Hela arenan klappar och hejar 
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5 – Hela arenan är i extas till exempel vid mål 
 
För att få en så detaljerad bild som möjligt över reaktionerna graderades 
reaktionerna i femsekundersintervall. Då perioden totalt tog 31:30 minuter sattes 
379 olika bedömningar. I diagrammets överkant markerades även när 
musikinslagen spelades under spelavbrotten med ett svart streck. Markeringen 
visar vart i perioden och hur länge musiken spelades. Siffrorna under markeringen 
visar vilken låt det var som spelades under det tillfället. För att kunna koppla ihop 
matchens händelser och musiken till publikens reaktioner noterade jag under 
observationen alla viktiga händelser, som mål, utvisningar, målchanser med mera.  
 
Viktiga händelser i spelet och ungefärlig tidpunkt på inspelningen: 
 
  2:00  Hård press från Färjestad 
  5:10 Farlig målchans för Färjestad 
11:15  Utvisning för Färjestad 
12:00  Farlig målchans för Mora 
13:30  Bra boxplay (4 mot 5 spelare) för Färjestad 
18:30  Mora gör mål 
21:45  Utvisning för Mora 
23:45  Färjestad har ett bra anfall 
28:30  Utvisning för Mora 
 
Musik som spelades i spelavbrotten: 
 
1. ”Klappa händerna” remix – Mora Träsk 
2. ”Apologize” – Timbaland feat. One Republic 
3. ”Beat it” – Michael Jackson 
4. ”Highway to hell” – AC/DC 
5. ”Pretty Belinda” – Dragspel 
6. ”Come on” – Clash 
7. ”I was made for loving you” – Kizz 
8. “Dragostea din tei” – Haiducii 
9. “Rock & Roll, part 2” – Gary Glitter 
10. “Start me up” – Rolling Stones 
11. ”Kokobom” – Ellinor 
12. ”Please don’t stop the music” – Rihanna 
13. “Temple of love” – BWO 
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3.4 Sammanfattning av spelet 

 
FBK hade störst spelövertag, som väntat, men efter Moras mål, efter 18:30, 
spelade FBK spelmässigt sämre. Tack vare utvisningarna för Mora kom de 
tillbaka in i matchen även om de avslutade med ett mycket dåligt powerplay (5 
mot 4 spelare). Trots att FBK hade spelövertaget så krävdes det mer av dem i de 
kommande perioderna om de skulle kunna vinna. En ganska medioker period från 
båda lagen som var ganska händelselös och tråkig att titta på. 
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4 Sammanfattande diskussion 
 
I mitt arbete valde jag att se närmare på publikreaktionerna under en period av en 
match med en ishockeyklubb i elitserien, FBK. För att lättare kunna förstå 
publikens reaktioner måste man tänka på de förutsättningar och förväntningar som 
publiken har på FBK.  
 
Klubben har en imponerande statistik historiskt sett. I elitseriens maraton-tabell, 
som svenska ishockeyförbundet sammanställt sedan elitseriestarten 1976, leder 
FBK ganska överlägset. De har flest antal säsonger i elitserien tillsammans med 
Brynäs IF, och de har gjort flest mål och har vunnit flest antal matcher. De har 
varit i flest antal SM-finaler, 17 stycken, vilket har resulterat i sju guld, vilket 
även det är mest i elitseriesammanhang. (Svenska ishockeyförbundet, 080421) 
Med det i bagaget kan man förstå Karlstadlagets publik och de krav som de har på 
sitt lag. Varje år är målet för både publik och klubb att minst komma till final och 
gör de inte det ses det ofta som ett misslyckande av publiken. FBK:s supportrar är 
helt enkelt bortskämda på framgångar, vilket både har för- och nackdelar. 
Publikmässigt sett kräver de alltid ett bra spel från FBK:s sida och om laget då 
spelar sämre, som mot Mora IK 28/2, så dröjer det inte länge förrän publiken mer 
eller mindre tappar intresset. Några herrar bakom mig under en match mot Timrå 
hörde jag diskutera just detta med publikens engagemang. På Timrås hemmaarena 
var, enligt dessa herrar, publiken mycket mer aktiv. Detta kan bero på att Timrå 
”bara” spelat 11 säsonger i elitserien och aldrig varit i en SM-final. På så sätt har 
inte laget det kravet på sig från publiken att varje år slåss om guldet. 
 
Min upplevelse av de matcher jag sett i Karlstad är att publikengagemanget är 
lågt. Så länge det går bra är alla glada, men går det sämre så sitter man mest och 
tittar på. Vid den match jag observerade och spelade in hade publiken 
förmodligen förväntningar på en klar hemmaseger. Men FBK spelade denna gång 
ganska dåligt, och publiken tappade snart intresset, vilket kan ses på diagrammet. 
Under de första sex till sju minuterna höll publiken igång relativt bra, mycket tack 
vare en entusiastisk hejarklack som sedan inte gav sig under hela matchen. Efter 
det kan man i diagrammet se att under lång tid satt publiken helt tyst och ibland 
hördes lite sorl. Förutom vid några enstaka tillfällen så höll sig publiken till detta 
sorl och hjälpte på så sätt inte till att få spelarna att tända till.  
 
Om man tittar på låtvalet som gjordes så kan man se att det är en väldig blandning 
av genre med en viss betoning på rock. Inget av de ”säkra korten”, som ”Viggen” 
eller ”We will rock you”, spelades under perioden, vilket kanske hade fått igång 
publiken mer. Om man tittar på de tillfällen där publikreaktionerna var som 
starkast så är det vid fem tillfällen som publiken uppnår en fyra i min skala: efter 
ca två, fem, tolv, arton samt tjugofyra minuter. De två första tillfällena var under 
de sex första minuterna då publikens reaktioner låg relativt högt på den använda 
skalan. De två topparna inträffade under en lång press och en farlig målchans för 
FBK. Vid den tredje toppen, efter tolv minuter, fick Mora en farlig målchans då 
de hade ett powerplay och ett högt sus gick genom publiken. Den största enskilda 
toppen kom efter 18:30 på inspelningen då spelet inte var så bra och Mora gjorde 
mål. Den största reaktionen består av ett högt ”Nej!” men man kan även höra 
Moras anhängare jubla till för att snabbt tystna igen. I och med Moras utvisning 
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efter 21:45 så blev FBK:s spel bättre och publiken fick ett visst hopp tillbaka, 
vilket syns på lite starkare reaktioner som håller i sig lite längre än under mitten 
av perioden. I slutet av Moras utvisning spelar FBK ett mycket bra spel och vid 
spelavbrottet efter 23:45 då ”I was made for loving you” spelades, kommer den 
starkaste publikreaktionen av alla då musik spelas. Vid två tillfällen, 8 och 13 i 
diagrammet, under perioden spelas musik en längre period där publikens 
reaktioner är relativt starka och fortsätter under hela musikavsnittet. Efter 26:30 
och 29:10 så spelas musik under hela 20 sekunder, vilket är länge för en 
hockeymatch, och där publiken engagerar sig så pass mycket att de fått en trea i 
bedömningen. Noterbart är att jag vid en av de tre genomlyssningar satte 
bedömningen fyra på båda dessa tillfällen.  
 
Det genomgående för alla toppar, oavsett om det har spelats musik eller inte, är att 
både innan och efter så har publikreaktionerna sjunkit ganska snabbt tillbaka till 
sorl eller till och med tystnad i vissa fall. Man kan då fråga sig om det spelades 
”fel” musik, eller om det helt enkelt var en så tråkig match att publiken inte ens 
orkade engagera sig så mycket att de klappar med i musiken? Om man tittar på 
valet av musik kan jag inte se något samband. Musiken är från olika genrer och 
utspridd över hela perioden. Att musiken inte skulle vara ”klappvänlig” kan man 
inte heller säga då några av valen har tydlig puls som är lätt att följa. Så varför 
klappar inte den övriga publiken med i musiken när hejarklacken står och hejar 
och klappar en hel match, hur än spelet ser ut? Min teori är att publiken på 
sittplats i Karlstad inte är där för att i första hand se FBK vinna utan för att bli 
underhållna i stort. De trogna fans som verkligen vill se laget vinna ställer sig i 
hejarklacken på ståplatsläktaren, där de tillsammans försöker heja på och höja 
hemmalagets spelkvalité. För många i den övriga publiken är att gå på hockey 
något man gör någon gång ibland med familj och vänner istället för att se matchen 
på TV.  
 
Musikens huvudsakliga uppgift, tror jag, är inte att få igång publiken utan mer 
vara den förlängda arm som Per Wester pratade om. Diagrammet visar tydligt att 
den musik som spelades under den granskade perioden inte får publiken att tända 
till och hjälpa sitt lag mot seger. Människorna i publiken klappar med vid 
medgång och när det är bra spel, men är det inte det så försvinner intresset snabbt 
och det blir inte roligt att heja på mer. Dessutom är publiken oftast mer 
intresserad av spelet än av musiken, så när spelavbrottet är över så sätter man sig 
helt enkelt ner och tittar utan att visa några större känslor utåt. Det som musiken 
gör är att, precis som Per Wester sa, förstärka känslorna hos publiken när en viss 
positiv känsla uppstår på sittplatsläktarna. Musiken fungerar som en slags dirigent 
som hjälper till att snabbt få publiken att klappa i takt. Hade det inte funnits musik 
tror jag att den känsla som kommer när en hel arena klappar i takt inte skulle 
kunna uppstå på så korta sekvenser som ett spelavbrott. Men det är bara mina 
egna hypoteser och inget som jag kan ge svar på utifrån mina metoder i detta 
arbete.  
 
Min slutsats är att med min metod så kan jag inte se några samband mellan 
musiken och FBK-publikens reaktioner under den första perioden. Min 
frågeställning var ”påverkas en ishockeypubliks reaktioner av musik under 
spelavbrott?”. För att få ett mer generellt svar, än det jag fått fram under detta 
arbete, måste man naturligtvis observera och lyssna på fler matcher hos fler 
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klubbar för att kunna jämföra dessa mot varandra. För att mäta publikens 
reaktioner använde jag mig av en femgradig skala. Om arbetet varit av större 
omfattning hade jag kanske använt mig av en skala med fler graderingar för att 
kunna få en bättre översikt och ett tydligare resultat. Jag hade även kunnat 
använda mig av andra sätt att registrera publikens reaktioner, t ex 
videoinspelning, för att bland annat kunna se publikens reaktioner i rörelser med 
mera. 
 
Under samtalet med Per Wester säger han att han inte vill påverka publikens 
känslor, men spelar samtidigt medvetet lite mer ”hånfulla” låtar när till exempel 
bortalaget får utvisning. I och med det gör han det han inte vill göra, nämligen att 
påverka publiken med musik. Även om han gör medvetna eller omedvetna 
musikval så kommer han att påverka publiken. I och med att han väljer att ”håna” 
motståndarlaget när de får utvisning så väljer han att medvetet påverka publiken. 
Han säger även att han inte har någon bestämd plan över vilken musik han ska 
spela under en match utan han spelar mer efter känsla. Här kan man anta att det 
även kan finnas en koppling från publiken till Per känslomässigt. I och med att 
publiken får en känsla av musiken Per spelar så påverkar de varandra. När han 
berättade om att föreningen har en idé över musikens betydelse och 
användningsområde blev jag positivt överraskad. Innan jag började på mitt arbete 
trodde jag att det inte fanns någon större tanke bakom från föreningens sida.  
 
Att Per Wester planerar sin musik innan han vet hur spelet kommer att bli är 
också en intressant aspekt. Förr i tiden när arenorna använde sig utav den 
klassiska ”hockeyorgeln” kunde organisten spontant och impulsivt spela musik 
som passade till spelet. Att Per måste förbereda sig innan medför att musiken 
kanske inte alltid speglar matchsituationerna i den utsträckningen som hade varit 
önskvärd. Med en anpassad musik skulle kunna påverka en publik mer än musik 
som varit planerad som i FBK:s fall. 
 
Innan jag började med detta arbete hade jag en ganska klar föreställning om hur 
musik påverkar en hockeypublik. Men efter samtalet med Per Wester där han 
förklarade att FBK inte ville att musiken skulle bestämma hur publiken ska känna 
utan mer förstärka känslorna har jag börjat se det från fler perspektiv.  
 
Man måste även komma ihåg att vi inte vet hur reaktionerna skulle bli om det inte 
spelades någon musik alls under matcher. Reaktionerna skulle kanske bli ännu 
mindre än de jag observerat i min undersökning. Men man kan också tänka sig 
motsatsen: även om avsikten är att musiken ska hjälpa till att få publiken mer 
engagerad kanske den istället är i vägen? Kanske skulle publiken engagera sig 
mer och heja på sitt lag mer om de vet att det inte kommer någon musik som 
eggar upp både spelare och spelare. Kanske blir det mer tryck i arenan om 
hejarklacken får större utrymme? För det är väl det klubbarna vill ha under 
matcherna, en engagerad publik som i alla lägen stöder sitt lag till framgång? 
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