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Different sports have developed different traditions among the supporters. A silent 
and discreet audience signifies sports such as golf and tennis as long as the players 
are active at the green or at the court. Other sports, as for instance football and ice 
hockey, are known to have a more loud-voiced audience that cheers and clap hands 
while the performance is in progress. One reason for that could be that golf and 
tennis are highly individual sports with a personal dimension including high 
concentration, while ice hockey and football is team based with stress on co-
operative actions (Farred, 2007). 
  
The main purpose of the study, concerning ice hockey supporters, was to observe the 
activities at the gallery and on the ice and simultaneously register the cheers as 
verbatim as possible. Of special interest was to identify deviant supporters within the 
cheering section and the interplay between this group and the larger group, that in 
order to interpret the activities at the cheer section in terms of self-regulation. 
However, the interplay with the opponent supporter group, police forces and with 
the actual match events was in the main focus in order to inquire how cheer songs 
and rhymes can be used as signs of social identity of a support group. 
  
There are some lessons to be learned from this study. First, cheers seem to be a good 
indication of the prevalent social identity in a supporter group. Second, attempts 
from minor military groups to seduce the lager group can be broken off by self-
regulation. The cheerleader seems to be important in such peace-making processes. 
By introducing supportive cheers, the large group can bring a rebellious group back 
to a peaceful identity. Third, external interventions by police officers or security 
guards may, in some cases, activate an aggressive group’s self-regulative behaviour, 
which means attempts to maintain. 



 
Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning    1 
Hejarramsor och dess symboliska innebörder  2 
Syfte med denna studie    3 
Data och datainsamling    3 
Innehåll och karaktär på ramsorna   4 
 Stöd till det egna laget   5 
 Sammanhållande ramsor  7 
 Samspel med den andra klacken  8 
 Missnöje med spelarna   9 
 Missnöje med domarna   9 
 Arrangörernas ramsor   10 
 Hejarklacksledare   10 
Sammanfattning    10 
Litteratur     12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
Hejarramsor och dess symboliska innebörder 
 
 
Olika idrotter har utvecklat olika publiktraditioner. Sporter som golf eller tennis 
kännetecknas av att publiken iakttar tystnad medan spelarna är aktiva på banan. Det 
är först när spelarna lyckats med en prestation, vinna en boll eller lyckats med en 
put, som publiken applåderar diskret. Andra idrotter som exempelvis fotboll och 
ishockey är kända för en mer högljudd publik som hejar och klappar händerna under 
pågående spel. En förklaring till detta skulle kunna vara att golf och tennis är 
individuella sporter med en personlig dimension som inbegriper hög koncentration, 
medan ishockey och fotboll är lagsporter med betoning på samspel, action och 
gemensamma prestationer (Farred, 2007).  
 
Ett förenklat sätt att beskriva skillnaderna skulle kunna vara att säga att individuella 
sporter inte erbjuder publiken samma möjlighet till identifikation som en lagsport. 
Som fotbollssupporter kan du ”tillhöra” ett lag på ett helt annat sätt än att beundra 
en skicklig golfspelare. För att förstå kollektiva handlingar i samband med ishockey 
och fotbollsmatcher är det nödvändigt att ta med i beräkningen den dynamik som 
kan utvecklas i stora åskådargrupper. Det är inte svårt att räkna upp ett antal 
fotbolls- eller hockeyhändelser som slutat med våldsamheter och upplopp. Däremot 
är det svårt att hitta några golfturneringar som slutat med kravaller. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att fotbolls- och hockeypubliken är mer aggressiv och 
benägen att ta till våld. Detta är dock svårt att bevisa. Russell, Arms & Mustonen 
(1999) fann nämligen att endast två procent av en supportergrupp i ishockey var 
benägna att ansluta till ett pågående slagsmål, medan en fjärdedel aktivt skulle 
ingripa för att få slut på bråket. De allra flesta supportrar skulle förhålla sig passiva 
eller dra sig därifrån. Dessa resultat återkom i en senare studie (Russell & Arms, 
2001). Man kan därför inte förklara våldet med att supportrar till lagidrotter skulle 
vara mer våldsbenägna än andra åskådargrupper. Men likväl kvarstår faktum att det 
är mer läktarvåld inom lagidrotter än individuella sporter. 
 
Det finns teorier som menar att masshändelser måste förstås som ett mellangrupps-
fenomen, exempelvis den elaborerade sociala identitetsmodellen, ESIM, Reicher, 
1996; Drury & Reicher, 2000; 2005; Veenstra & Haslam, 2000). Enligt denna teori så är 
den sociala identiteten, upplevelsen av samhörighet i gruppen, en funktion av hur 
gruppen samspelar med andra grupper i omgivningen (contextual aspects, Reicher, 
1999). D.v.s. man måste ta hänsyn till hur andra grupper i omgivningen agerar. I 
samband med en idrottshändelse kan det röra sig om motståndarlagets supporter-
grupp eller den närvarande polisstyrkan. Det är antagligen så att en aggressiv eller 
fientlig stämning mellan två grupper växer fram successivt och inte utlöses av något 
”startskott”. Istället för att leta efter den tändande gnistan är det nödvändigt att 
försöka förstå hur känslorna växer fram i supportergrupper eller hos polisen. ESIM-
modellen har använts för att analysera samspelet mellan supportrar och polisen vid 
flera stora internationella fotbollsturneringar (Stott & Reicher, 1998; Reicher, Stott, 
Cronin & Adang, 2004; Stott, Hutcheson & Drury, 2001; Stott, Adang, Livingstone & 
Schreiber, 2006). Resultaten från dess studier visar att individer i en supportergrupp 
kan övergå från en personlig identitet till en gemensam social identitet som delas av 
hela gruppen. Om normerna i gruppen är fredliga så blir gruppens beteende fredligt. 
Om däremot destruktiva känslor utvecklas i gruppen kan det antingen leda till att 
gruppen lever ut sin aggressivitet eller att den, genom självreglering, lugnar ner sig 
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(Reicher, Stott, Croning & Adang, 2006; Granström & Hylander, 2007). Det betyder 
att om en grupp blir provocerad av en annan grupp, så leder det inte enbart till 
mellangruppsprocesser, utan också till en dynamik inom gruppen. Begreppet 
självreglering har använts, i det här sammanhanget, för förklara hur en 
supportergrupp går samman i en gemensam social identitet som fredliga supporters 
till sitt lag och inte som krigiska och förblindade motståndare till den andra klacken. 
Självreglering kan dock vara både fredlig och våldsam. Om gruppen från början är 
fredlig kan en begynnande aggressivitet hejdas genom självreglering. Om gruppen, å 
andra sidan, befinner sig i ett aggressivt tillstånd, kan självreglering innebära att 
gruppen ser till att nerlugnande försök inte får någon effekt. Båda dessa typer av 
självreglering har uppmärksammats i samband med masshändelser, särskild har 
man visat hur kraftfullt fredliga normer kan upprätthållas i en grupp genom att den 
själv tar hand om avvikande, aggressiva medlemmar (Reicher, et al, 2004). 
 
Utgångspunkten för den här studien är att hejarramsor kan tas som uttryck för den 
sociala identiteten och stämningen i en supportergrupp i ett givet ögonblick. Det 
innebär att den sociala identiteten, som kan skifta under en pågående match, blir 
synlig – eller hörbar i hejarramsorna. Genom att följa innehållet i hejarklackarnas 
ramsor borde det vara möjligt att upptäcka förelöpare eller alarmerande signaler på 
kravaller vid ishockey- eller fotbollsmatcher. Hejarramsor kan ses som kollektiva 
manifestationer eller känslomässiga tillstånd i en supportergrupp. Det betyder att 
ramsornas innehåll kan vara signaler eller uttryck för den sociala identitet som delas 
av medlemmarna i ett givet ögonblick. Dessa antaganden ligger till grund för den 
här studien av aktiviteten på ståplatsläktare under ett par laddade ishockeymatcher. 
 
 
Syfte med denna studie 
 
Det främsta syftet med denna undersökning var att observera aktiviteterna på 
ståplatsläktare och på isen under pågående ishockeymatcher och samtidigt notera 
hejarramsorna ordagrant. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att upptäcka 
avvikande (aggressiva) supportrar på ståplatsläktaren och studera samspelet mellan 
denna grupp och övriga supportrar på ståplats. Syftet var att se om det på ståplats 
förekommer någon form av självreglering inom  gruppen. Av intresse att studera var 
också supportergruppens interaktion med motståndarlagets supportergrupp liksom 
med de poliser och vakter som fanns närvarande. Studien syftar till att belysa hur 
innehållet i hejarramsorna kan ses som ett uttryck för den rådande stämningen i 
gruppen. 
 
 
Data och datainsamling 
 
I denna studie rapporteras publikens hejarramsor under SM-slutspelet i ishockey 
2007. Två matcher ingår i undersökningen. Det rör sig om två slutspelsmatcher 
mellan Linköpings hockey club (LHC) och Färjestad BK (FBK). Vid den ena matchen 
(som LHC vann) var observatören placerad i omedelbar närhet till LHC-klacken och 
vid den andra matchen (som FBK vann) vid FBK-klacken. Förutom dessa fokuserade 
observationer hade forskargruppen ytterligare observatörer i närheten av båda 
klackarna men också ovanför ståplatsläktarna (polisens bevakningsplats). Detta 
gjorde det möjligt att jämföra och validera iakttagelserna från olika positioner. Denna 
presentation bygger på observationer från en och samma observatör (författaren) för 
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att få jämförbara data mellan matcherna. Dessa observationer är dock helt i linje med 
de övriga observationerna. 
 
Arenan (Cloetta Center) var fullsatt vid båda matcherna, vilket betyder cirka 7000 
åskådare. Ståplatsläktarna var placerade vid ena kortsidan, var och en bestående av c 
300 supportrar åtskilda med en ”familjesektion”. De båda supportergruppernas 
ståplatser var väl synliga och hörbara för varandra. 
 
Löpande observationer gjordes minut för minut och varje ramsa noterades, liksom 
vilka händelser i matcherna som inträffade i anslutning till dem. Detta för att kunna 
relatera ramsornas innehåll till matchbilden. Förutom ramsornas innehåll noterades 
också ickeverbala uttryck såsom obscena gester, handklappningar, armviftningar och 
andra kollektiva kroppsrörelser. Matchhändelser som utvisningar, bråk, mål och 
målchanser noterades också för att kunna relatera hejarramsorna till vad som hände 
på isen. 
 
Ramsorna skrevs ner ordagrant medan de skanderades. Anteckningar gjordes också 
om klackens beteende i samband med ramsorna, t.ex. gester, handklappning, 
vågrörelser osv. Fältanteckningarna ger således en bild av vad som hände samtidigt 
på isen och på läktarna. I den här rapporten kommer det totala antalet hejarramsor 
att redovisas. Det betyder att varje gång en speciell ramsa skanderades så noterades 
det som en enhet även om ramsan upprepades flera gånger vid samma tillfälle. Om 
klacken skanderade LHC- LHC- LHC- LHC- LHC så noterades det som en ramsa. 
Vanligtvis upprepades samma ramsa c 30 sekunder vid varje tillfälle, därefter vidtog 
vanligtvis en kortare paus innan nästa eller samma ramsa introducerades. Varje gång 
en ramsa skanderades så noterades detta. Eftersom samma ramsa kunde återkomma 
flera gånger under matchen återfanns den på flera ställen i protokollet. Detta sätt att 
notera ramsorna ger en ganska bra bild av hur tiden användes på ståplatsläktarna. 
Avsikten med denna studie är dock inte att ge ett kvantitativt mått på hur ramsorna 
används utan främsta syftet var att undersöka vad innehållet uttrycker av de 
stämningar som skiftar och böljar fram på läktarna, men framförallt att undersöka 
hur ramsorna kan dämpa eller hetsa heta känslor. 
 
 
Innehåll och karaktär på ramsorna 
 
I nedanstående tabell redovisas ramsornas innehåll såsom de uttryckts av de båda 
hejarklackarna. Notera att det rör sig om två olika matcher där observatören 
koncentrerat sig på ett lag i taget. FBK-klacken levererade 95 skanderingar under den 
ena matchen och LHC 53 i den andra matchen. Avsikten är dock inte att jämföra 
hejarklackarnas aktivitet i form av mängd olika ramsor. Syftet är istället att 
undersöka vilken variation i innehåll och funktion som ramsorna kan tänkas ha.  
 
Som framgår av tabellen utgör den största kategorin ”stöd till det egna laget”, 
antingen som direkt support eller genom sammanhållande ramsor. Näst vanligast 
var aktiviteter riktade till det andra lagets supportrar. Bara ett fåtal ramsor var 
riktade mot det andra laget eller mot domaren. Det är tydligt att det är det egna laget 
och den andra supportergruppen som ägnas mest uppmärksamhet. Vad detta kan 
innebära liksom innehåll i övriga kategorier beskrivs i det följande. 
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Tabell 1. Innehåll och målgrupp för ramsor (%) 
 
Ramsor   Linköping  Färjestad 
Stöd till eget lag  54  41 
Sammanhållande ramsa   5  16 
 
Angrepp på andra klacken 17  21 
Utmana den andra klacken 4  11 
 
Angrepp på motståndarlag 13  5 
Angrepp på domaren  4  2 
 
Arrangörernas ramsor  3  2 
Missnöje med eget lag  -  2 
 
 
 
Stöd till det egna laget 
 
Det går att urskilja fem olika typer av stöd till det egna laget. Det handlar om (a) att 
markera samhörighet med laget, (b) uttrycka sin uppskattning  av laget, att (c) 
uppmuntra laget att ge (d) kärleksförklaringar till laget och slutligen (e) att förena sig med 
laget och spelet. Det fyra olika varianterna analyseras och exemplifieras i det 
följande. 
 
Samhörighet med laget 
Detta  är en typ av ramsa som visar att hejarklacken signalerar samhörighet med sitt 
lag. Det innebär vanligtvis att ramsan innehåller lagets namn eller smeknamn. 
Genom att i kör skandera eller sjunga lagets namn markerar klacken att den finns på 
plats för att ge stöd åt sitt lag. Exempel på sådana ramsor från de studerade 
matcherna framgår av tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Ramsor som markerar samhörighet med laget 
 
Linköping    Färjestad 
L-H-C    FÄR-JE-STAD 
Heja heja LHC   Heja Färjestad 
Klubben LHC   Färjestad – Färjestad 
 
Dessa ramsor fungerar sammanhållande och troligtvis som en signal både till den 
egna klacken och till den andra klacken, lika så till det egna laget om att man finns 
på plats. Ramsorna följs ofta åt med flaggviftande, d.v.s. klacken markerar med sina 
ikoner att man är på plats. Dessa manifestationer kan ses som uttryck för deltagarnas 
social identitet som tillhörande laget. Det är möjligt att de upplever sig som en del av 
laget när de är engagerade i denna typ av hejarramsor. 
 
 
 



 5 

Uppskattning av egna laget 
Denna typ av ramsor uttrycker uppskattning av lagets förmåga. Det handlar 
dessutom ofta om att påminna om tidigare segrar och framgångar och uttrycker 
förväntningar om nya framgångar. Från ett utanförståendeperspektiv kan det 
uppfattas som en överskattning av lagets möjligheter eller kapacitet. Klacken förenas 
i olika omnipotensformuleringar där laget framställs som störst och bäst. Denna typ 
av ramsor kan förekomma i samband med att motståndarlaget gjort mål eller då 
motståndarklacken gjort sig påmind. I tabellen ges några exempel på sådana ramsor. 
 
 
Tabell 3. Ramsor som markerar uppskattning av egna laget 
 
Linköping    Färjestad 
LHC är dom bästa   Färjestad är dom bästa 
Stora stolta LHC   Svenska mästarna 
Sveriges bästa lag är LHC   Mästarna från Karlstad 
 
Som framgår av tabellen uttrycker supportrarna överdrivna beskrivningar av sitt 
eget lag. Detta kan ses som ett uttryck för självreglering, i detta fall i syfte att inte 
förlora besvikna supportrar, utan istället förenas gruppen i grandiosa förväntningar. 
När båda klackarna hävdar att det egna laget är det bästa laget sker det snarare som 
en besvärjelse än som en beskrivning av det faktiska läget. För de skanderande 
supportrarna är det säkerligen en ”sann” upplevelse i ögonblicket. När Färjestad-
klacken skanderade ”Svenska mästarna” var detta en riktig beskrivning men avsåg 
föregående säsong. Den fortsatta turneringen visade att det inte var giltigt för denna 
säsong. Dock knöt denna ramsa samman supportrarna och fungerade på så sätt 
självreglerande, d.v.s. bidrog till att bevara en positiv självbild. 
 
Uppmuntra det egna laget 
I lägen när det egna laget befinner sig i underläge; har spelare utvisade eller släppt in 
mål, förekommer en typ av ramsor som syftar till att ingjuta kraft och uppmuntran 
hos spelarna. Detta kan också ses som uttryck för självreglering i ett läge där 
gruppens självbild är hotad eftersom laget inte lever upp till önskningarna. Denna 
uppmuntran kan också ha en krävande underton genom att supportrarna förväntar 
sig att laget skall prestera bättre än vad de gör för tillfället. Exempel på sådana 
ramsor ges i tabell 4.  
 
 
Tabell 4. Ramsor som syftar till att uppmuntra det egna laget 
 
Linköping    Färjestad 
 
Kom igen klubben   Kom igen Färjestad 
Kom igen gubbar   Kämpa Färjestad – gör ett mål 
Vi skall vinna   Seger vill vi ha – seger skall vi ha 
Attack - attack en LHC-attack  Kom igen – kom igen 
 
Här ser vi hur de uppmuntrande tillropen också har en sorts beställning på bättre 
spel och mera mål av hemmalaget. Detta intryck förstärks också av att denna typ av 
ramsor ibland förekommer i samband med baklängesmål. Ramsorna kan sägas vara 
både uppmuntrande och uppfordrande. 
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Kärleksförklaringar till det egna laget 
En typ av ramsor innehåller starka känsloladdade ord som vanligtvis endast 
förekommer i nära och privata relationer. Ord som ”älska” förbehålls, när det gäller 
människor, äkta hälft, egna barn eller mycket nära vänner. I hejarklacksammanhang 
används emellertid sådana ord som kärleksförklaring till spelarna eller till laget som 
sådant. Detta sker vanligtvis i samband med att laget gjort en bra period på isen. 
Några sådana exempel ges i tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Ramsor som kärleksförklaring till egna laget 
 
Linköping    Färjestad 
 
Vi älskar klubben   Älska – älska Färjestad 
Vi älskar er    Alla vi som älskar Färjestad klappa 
nu 
 
På samma sätt som klackarna uttrycker överdriven uppskattning till laget genom att 
framställa laget som ”dom bästa” sker här en överdriven kärleksförklaring till laget. 
Huruvida detta är djupt känt hos de enskilda klackdeltagarna kan man naturligtvis 
inte uttala sig om. Det är mycket möjligt och kanske rent av troligt att enskilda sup-
portrar kan identifiera sig så starkt med laget att det känns som en kärleksrelation. 
 
 
Sammanhållande ramsor 
 
Det förekommer en typ av hejarramsor som inte specifikt pekar ut det egna laget 
utan mer tycks ha funktionen av att skapa feststämning och där deltagarna genom 
att delta i skanderande och sånger kommer att ingå i den gemensamma festen. Det 
hindrar emellertid inte att det samtidigt får funktionen av uppmuntran till laget. Det 
kan röra sig om ”inlån” från andra sporter och andra nationer (exempelvis engelsk 
fotboll). I tabell 6 ges några sådana exempel. 
 
 
Tabell 6. Ramsor som förenar publiken 
 
Linköping    Färjestad 
 
Olé-olé    Olé-olé 
Tjala-la-la-la   Handklappar-rytmer 
Hoppa-hoppa (vrål)   Hoppa-hoppa (vrål) 
 
Som framgår är denna typ av yttringar icke-verbala, paralingvistiska eller utan 
språklig innebörd. Tabellen visar också att båda lagen kan använda samma typ av 
ramsor eller sånger. Det kan till och med förekomma att båda klackarna förenas i 
gemensamma yttringar, t.ex. handklappning i samband med avblåsningar när en 
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hammodorgel spelar en känd melodi i högtalarna. I diskussionen återkommer vi till 
detta fenomen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hejarklackarna använder c 60% av sina 
ramsor till att stödja det egna laget eller stärka sammanhållningen i laget (klacken). 
Kännetecknande för flera ramsor är en överdriven beskrivning av lagets förmåga och 
de egna känslorna för laget. Denna typ av omnipotensföreställningar tycks tjäna 
syftet att stärka laget och bekräfta den egna sociala identiteten (självreglering) som 
snarare verkar kopplad till supportergruppen (klacken) än till spelarna. 
 
 
Samspel med den andra klacken 
 
Ungefär en fjärdedel av tiden använder klackarna för att utmana eller provocera den 
andra hejarklacken. Detta sker med verbala tillrop, organiserade ramsor och fysiska 
åtbörder. Båda klackarna använder obscena gester riktade mot varandra. Ofta är det 
inte organiserade aktioner utan det är mer vanligt att enstaka eller en mindre grupp 
inom klacken visar gester i samband med provocerande ramsor. Detta kan ses som 
en avvikelse från identiteten som glada festdeltagare. Alla sådana yttringar är dock 
inte öppet aggressiva. Det går att urskilja två olika nyanser av provokationer. Den 
ena typen är av mer skämtsamt slag och kan ses som en kamratlig inbjudan till en 
tävling om att vara mest ljudlig. Exempel på detta kan vara följande ramsor. 
 
 - Varför sjunger inte ni! 
 - Vi kan inte höra er! 
 - Ni har sämre klack än Mora! 
 
Dessa ramsor kan leda till att den andra klacken drar igång en ramsa som innebär 
stöd för det egna laget, exempelvis ”Sveriges bästa lag är LHC”. Denna typ av 
samspel kan ses som en lek eller ett spel och markerar att klackarna är medvetna om 
varandra. Det kan också ses som en form av självreglering där klacken återförenas - 
man samlar trupperna – för att stärka lagkänslan. Detta är inte första hand en 
krigsförklaring utan mer en lek och presentation av den egna supportergruppen. 
 
En annan typ av samspel har ett mer aggressivt innehåll där deltagarna ger uttryck 
för tydligt hatiska känslor. Det är dessa ramsor som ofta kombineras med obscena 
gester. Vanligtvis startas dess ramsor av en mindre grupp inom klacken. Exempel på 
sådana ramsor kan vara nedanstående. 
 
 - Hata hata Färjestad! 
 
 - Ha - ta L-H-C! 
 
 - Ni kan dra åt helvete! 
 
 - Fy fan va dåligt! 
 
I samband med de observerade matcherna ingrep vakterna när delar av en klack 
uppträdde alltför aggressivt, d.v.s. när deras gester, blickar och kroppshållning 
utstrålade oförsonligt hat. I ett fall gjorde polisen ingripande och omhändertog några 
av de mest aggressiva supportrarna. Deras uppmärksamhet var inte riktat mot 
matchen på isen utan mot den andra klacken. När polisen lyckades få tag på den 
mest aggressive supporten och förde ut honom kom en mindre grupp (sju 
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supportrar) rusande och skrikande mot polisen och skanderade ”Vi skall skalla - vi 
skall kravalla”. Man skrek också ”Vad fan gör ni med honom”. Man försökte tränga 
sig fram till poliserna men stoppades av andra supportrar. Denna händelse kan ses 
som ett bra exempel på fredsskapande självreglering och en bekräftelse av Russell & 
Arms (2001) studie som visar att en stor grupp ishockeysupportrar är beredda att 
ingripa för att stävja våld.  
 
Under en hetsig sekvens försökte en av supporterpoliserna, genom spjälstaketet, att 
samtala med en av supportrarna, medan några runt omkring gapade och anklagade 
polisen. Det blev inte lugnt på den delen av läktaren förrän ”förhandlaren” vände sig 
om och vrålade” Lugna ner er”. Denna episod visar att det fanns stor aggressivitet i 
supporterguppen som var riktad mot den andra klacken. När polisen ingrep kom 
denna aggressivitet att riktas mot polisen istället. I det läget förelåg en stor risk att 
supportergruppens identitet som fredliga festdeltagare skulle förvandlas till 
aggressiva våldsverkare. I det läget kom det verbala utbrottet från den egna 
supportern att få en lugnande effekt på den rebelliska subgruppen. Detta är ett 
illustrativt exempel på självreglering i supportergruppen. Antagligen var den 
agerande supportern en person med status och behörighet att ingripa och därmed 
med förmåga att förändra händelseutveckling från krissituation till mer normal 
läktarstämning. 
 
Det förefaller vara uppenbart att kontaktförsök med den andra klacken kan ha två 
skilda innebörder; dels som inbjudan till lek, dels som en sorts krigsförklaring. 
Polisen accepterade, i de studerade matcherna, leken men ingrep mot 
krigsförklaringarna. Detta ingripande hade dock inte en lugnande effekt utan bidrog 
snarare till att trappa upp händelserna, något som den egna supportern dock 
lyckades stävja.  
 
 
Missnöje med spelarna 
 
Det vanligaste sättet att visa missnöje med motståndarlaget var att bua när deras 
spelare presenterades i högtalaren eller när de åkte in på isen efter pausvila. Detta 
ger inte intryck av att klacken välkomnar det andra lagets entré på isen, utan snarare 
att man söker sänka deras självbild och självförtroende. Detsamma gäller när 
motståndarlaget hade numerärt övertag och låg i anfallszon. Vid sådana tillfällen 
förekom att motståndarklacken buade kollektivt. Syftet är uppenbart, nämligen att 
stressa spelarna så att de inte får igång ett fungerande lagspel. 
 
Vid några enstaka tillfällen buade man även på det egna laget. Detta skedde i 
samband med missade passningar eller avsaknad av offensivt spel. Dessa yttringar 
var inte enbart sparsamma de var inte heller särskilt högljudda. 
 
Förenklat skulle man kunna säga att klacken buade sitt eget lag när de spelade 
dåligt, medan de buade åt motståndarlaget när de spelade bra - eller risken fanns att 
de skulle spela bra. 
 
 
Missnöje med domarna 
 
Vid de två matcher som här studerades förekom mycket begränsat missnöje med 
domarna. Missnöjet uttrycktes relativt oartikulerat - och inte som ramsor. Det kom 
nästan genomgående som reaktion på en utvisning eller utebliven förväntad 
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utvisning. Det betyder att buandena kan ses som att klacken upplever att domaren 
gynnat det andra laget. Det skall dock sägas att utvisningar i regel inte gav upphov 
till särskilt ljudliga protester, vilket kan tolkas som att klackarna upplevt att 
bestraffningarna varit befogade. Tidsmässigt ägnar klackarna domarnas agerande 
mycket lite tid. 
 
Arrangörernas ramsor 
 
Med arrangörernas ramsor avses sådana aktiviteter där arrangörerna lyckas få med 
sig hela publiken i, d.v.s. båda klackarna på samma gång. Ett sådant exempel är 
sjungande av nationalsången som förekom före matchstart. Det noterades då att den 
ena klacken (FBK) sjöng med i hela sången, medan den andra klacken (LHC) enbart i 
omkvädet. Det gemensamma sjungandet signalerade i detta fall att alla, spelarna 
såväl som de olika publikgrupperna, deltog i ett gemensamt - och högtidligt - 
arrangemang. Efter sångens avslutande vrålar båda klackarna för full hals och ropar 
ramsor som stöd för det egna laget. 
 
Vid några tillfällen lyckades man, i samband med avblåsning, få stora delar av 
publiken att taktfast klappa i händerna till den musik som spreds via högtalarna. Det 
är värt att notera att denna möjlighet utnyttjades mycket sparsamt vid de två 
matcherna. Erfarenheter från andra idrottsevenemang (Granström & Hylander, 2007) 
har visat att arrangörerna, kan lyckas med att få hela publiken att gemensamt sjunga 
kända sånger eller ramsor. Detta markerar på ett tydligt sätt att alla deltar i samma 
tillställning d.v.s. att man är inbjuden till en gemensam fest.  
 
 
Hejarklacksledare 
 
Det är uppenbart att hejarklacksledare har en avgörande betydelse för hur klacken 
uppträder. I de fall en klackledare stod framför klacken, med ryggen mot spelet, och 
anförde klacken blev aktiviteten gemensam och organiserad. Klackledaren angav 
innehållet i ramsor och samordnade ropandet. Båda klackarna hade mer än en 
hejarklackledare som turades om att hålla igång klacken. Det innebar att klackarna 
var fullt sysselsatta med hejarramsor genom hela matchen. I de två matcherna kan 
man säga att pauserna mellan olika ramsor var korta. Det var främst i samband med 
pauserna som klackarna vilade sig. 
 
Det visade sig också att klackledarna kunde få en aggressiv tendens att vändas 
genom att dra igång en stödjande ramsa. Vid ett tillfälle ägnade sig en stor del av 
FBK-klacken att göra obscena gester mot LHC-klacken. Klackledaren i FBK lyckades 
bryta detta genom att introducera ”Vi älskar Färjestad”. Detta återkommer vid några 
andra tillfällen när en mindre grupp supportrar försökte få igång hatramsor mot den 
andra klacken. Genom att ta upp välkända och lagstödjande ramsor lyckades 
klackledaren ”avleda” de destruktiva krafterna. Det är uppenbart att klackledaren 
har en mycket stor betydelse för val av ramsor och har därigenom tillgång till 
verktyg som är ändamålsenliga för självreglering och som kan gjuta olja på vågorna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Denna summariska genomgång av ramsor och hejarop i samband med två 
avgörande ishockeymatcher visar att ramsorna till största delen har en stödjande 
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funktion för det egna laget. Ramsor och rop används också för att försöka störa 
motståndarlaget i kritiska skeden av matchen. Det pågick också en match på läktarna 
mellan hejarklackarna. Denna match kan ta sig formen av en lek, men kan också spåra 
ur till krigsförklaringar och ställföreträdande krig med polis och ordningsvakter. 
Hejarklacksledarna tycks kunna inta en lugnande och avledande roll vid sådana 
tillfällen genom att samla klacken i lagstödjande ramsor. Arrangörernas möjlighet att 
skapa feststämning genom gemensamma sånger eller ramsor utnyttjades mycket 
sparsamt. Här finns lärdomar att dra från internationella fotbollmatcher. 
 
Supportrarnas sociala identitet blev synlig genom att analysera hejarramsorna. I den 
ishockeyturnering, som denna studie bygger på, var den sociala identiteten fredlig 
och kännetecknades av hög stämning. Men beroende på samspel mellan grupper kan 
också andra identiteter utvecklas (Reicher, 1996; Drury & Reicher, 2000; 2005; Veestra 
& Haslam, 2000). Sådana förändringar frammanas av den andra gruppens beteende. 
Provokationer och utmaningar från motståndarlagets klack, kan locka fram antingen 
en lekfull eller aggressiv social identitet. Hur utvecklingen sker tycks vara direkt 
beroende av hur den andra gruppen beter sig. Retsamma och lekfulla utmaningar 
uppmuntrar hög men fredlig stämning. Elaka och förolämpande provokationer leder 
inte nödvändigtvis till att den provocerade gruppen intar en aggressiv identitet. Om 
gruppen kan fungera självreglerande kan den behålla en fredlig identitet och 
behärskat uppträdande. Detta har denna studie påvisat med flera exempel. Sådan 
självreglering, som också har observerats i andra studier (Reicher, Stoot & Adang, 
2006; Granström & Hylander, 2007), initieras vanligtvis av en gruppmedlem med 
hög status, t.ex. en äldre och mer erfaren supporter. En speciell situation i detta 
sammanhang har hejarklacksledaren, som genom att introducera fredliga och 
stödjande hejarramsor kan få ståplatsläktaren att återgå till att vara stödjande för 
laget och hålla samman gruppen i en fredlig identitet. Denna fredliga identitet var, i 
den här studien, hela tiden utmanad av en liten utbrytargrupp – ett mindre antal 
militanta supportrar som försökte få med sig hela sektionen i angrepp på 
motståndarklacken genom utmanande skrik och obscent gestikulerande. Eftersom 
vakterna och polisen inte tolererade sådant provokativt beteende så ingrep de. 
Istället för att invänta självreglering ingrep man med fysiska ingripanden. Helt i linje 
med social identitetsteori (Drury & Reicher, 2000; 2005), ger dessa ingripanden 
upphov till en annan typ av självreglering i gruppen, nu i form av en strävan att 
behålla gruppens identitet som aggressiv och våldsam. När supportrarna rusade till 
och skrek ”Vi skall kravalla” var detta en uppenbar strävan att undvika att gruppen 
skulle återvända till en fredlig festidentitet. Självreglering kan således tjäna såväl 
aggressiva som fredliga krafter. Om den rådande identiteten är aggressiv och 
kännetecknas av våld, blir de självreglerande krafterna i det läget, ämnade att 
behålla den typen av energi. 
 
Det finns några uppenbara lärdomar att dra från denna studie. För det först tycks 
hejarklacksramsor vara en god indikator på den rådande identiteten, stämningen i 
gruppen. För det andra är det uppenbart att försök från mindre militanta grupper 
inom klacken att få med sig hela gruppen kan stävjas genom självreglering. I detta 
sammanhang tycks hejarklacksledaren vara en nyckelperson. Genom att introducera 
fredliga och stödjande hejarramsor kan den stora klacken återföra den rebelliska 
utbrytargruppen till ett fredligt beteende. För det tredje, förefaller det som yttre 
ingripanden från vakter och polis i vissa fall kan trigga en grupps aggressiva 
beteende ytterligare och därmed bidra till att hålla kvar gruppen på en hög aggressiv 
nivå. 
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