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Let’s play hockey
Ishockeymusikens funktioner

Kaj Ahlsved

Vi har bra fans ... men om du tittade 
på matchen igår ... om det inte hade 

funnits musik hade det varit som att sitta 
i kyrkan.1 (Roland Carlsson 2014)

Ovannämnda citat är hämtat från en intervju med HIFK2 Hockeys marknads-
föringschef Roland Carlsson, dagen efter att HIFK förlorat hela 5-0 på hemma-
plan mot rivalen Blues från Esbo. Det var den femte förlusten i rad och Carls-
son verkade nästan lite bedrövad över inte bara lagets spel men också över 
hur lite ljud det var i hallen. Efter vår intervju granskar jag mängden musik som 
finns i spellistan jag fick av HIFK:s speaker och dj Mikke Stenberg kvällen inn-
an. Utöver Bill Miseners Let’s play hockey, Canada Cup-låten från 1976 som 
numera är en självklar del av HIFK:s matcharrangemang, hittar jag över 60 
låtar i spellistan (HIFK–Blues 6.2.2014). Man kan med andra ord konstatera, 
att det inte bara fanns ljud i ishallen utan att det ingick en hel del på förhand 
utvald musik som arrangörerna använde före, under och efter matchen för att 
skapa stämning. 

Musik omger oss i vår vardag utan att vi ens reflekterar över det, och sport-
evenemang är inget undantag. Ofta noterar vi knappt dess närvaro eftersom vi 
inte själv valt att lyssna på den. Ändå påverkar musiken oss affektivt och struk-
turerar hela evenemanget på ett fundamentalt sätt. I vissa sammanhang kan vi 
också ha kvalitativa krav på hur ett bra sportevenemang ska klinga.

Den vetenskapliga diskussionen om idrottsarenans ljudlandskap har ofta 
kretsat kring de ljud som publiken skapar (Back 2003; Kytö 2011; Tuovinen 
2007; Gaffney och Bale 2004). Ett fåtal forskare har tangerat användningen av 
inspelad, mekanisk musik (McLeod 2006; 2011, Bale 1994) på idrottsevene-
mang, men ofta har distinktionen mellan den inspelade musiken och den musik 
och de ljud som publiken skapar varit oklar och diffus. Det råder inget tvivel 
om att europeiska hejarklackar ofta gör egna texter till populära melodier för 
att sjungas på arenan. Det är därför givetvis en stor skillnad om man hänvisar 

1 ”Meillä on hyvät fanit … mut jos sä katoit eilistä pelii … jos siellä ei olis ollu 
musaa niin olis ollu kuin kirkossa oltais istuttu.” (Roland Carlsson 2014) 
2 Till HIFK, det vill säga Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. (officiellt 
IFK Helsingfors men i talspråk oftast Helsingfors IFK) hör fler sporter, exempel-
vis bandy och fotboll. I denna text syftar HIFK enbart på ishockeylaget HIFK, 
officiellt Oy HIFK-Hockey Ab, som spelar i Liiga, den högsta ishockeyserien i 
Finland. 
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till sjungande fans eller till en inspelning som spelas upp av till exempel en dj. 
När man diskuterar sportens ljudlandskap är det enligt mig viktigt att synliggöra 
denna skillnad mellan publikens ljud och inspelad musik samt hur de relaterar 
till varandra (se t.ex. Ahlsved 2013). 

Gaffney och Bale (2004, 31) konstaterar att en stadions atmosfär är be-
roende av den kollektiva mäng ljud som genereras: ju mera ljud desto mera 
”känsloladdad är upplevelsen”. Mängden ljud kan vara ett resultat av publikens 
känslomässiga och aktiva deltagande. Gaffney och Bale lyfter fram hur komplex 
arenaupplevelsen är, men konstaterar att ”utan ljud är en stadion tom” (a.a.). 
Tystnad kan, enligt Roland Nilson (cit. i Aaltonen 2006, 70–71), definieras som 
avsaknad av förväntade ljud. I den definitionen är också lyssnaren, med sina 
förväntningar på hur olika platser ska klinga, närvarande. Enligt Ola Stockfelt 
(1994) är musik den vanligaste formen av ljudlandskapande. Tack vare modern 
teknologi är musik det enklaste sättet att i vardagen gå in och påverka ljudland-
skap genom att till exempel aktivt byta ut, komplettera och gömma oönskade 
ljud (Stockfelt 1994, 20). Musik kan med andra ord vara ett effektivt sätt att ta 
kontroll över ett ljudlandskap med avsikten att förändra eller rentav förbättra 
det så att det motsvarar förväntningarna på hur platsen ska klinga. 

Syftet med den här artikeln är att belysa hur inspelad musik används inom 
ramen för ett ishockeyevenemang. Vilken funktion har musiken i evenemangets 
olika skeden och händelser? För vilka syften är den utvald och anpassad? Hu-
rudant är förhållandet mellan matcharrangörernas förväntningar och publikens 
reaktioner på musikanvändningen? 

Ishockey är den mest populära sporten i Finland, åtminstone om man ser 
till den publikmängd som sporten drar till landets ishallar. Av de mest popu-
lära lagsporterna inom vilka jag utfört fältarbete (ishockey, fotboll, innebandy, 
volleyboll, korgboll och boboll) i Finland är ishockey också den sport som i 
regelboken har flest anmärkningar som berör musik3 (se Suomen jääkiekkoliitto 
2011).4 Anmärkningarna i regelverket skvallrar också om att musikanvändning är 
en del av ett ishockeyevenemang trots att musiken inte behövs för den idrotts-
liga prestationen. 

Mitt huvudsakliga material för den här artikeln är resultatet av fältarbete 
jag utfört under säsongerna 2012–2013 och 2013–2014 i samband med främst 
ishockeylagen HIFK:s, HC TPS och Jokerits matcher i den högsta ishockey-
serien för herrar i Finland. Det är främst fältarbetsanteckningar från matcherna 
HIFK–Jokerit 15.11.2012, HIFK–HPK 23.1.2014 HIFK–Blues 6.2.2014, HIFK–TPS 
8.2.2014 och HC TPS–Ilves 25.10.2012, TPS–Ilves 8.1.2013 samt Jokerit–JYP 

3 De flesta lagsporterna i Finland har inga eller väldigt få skrivna regler och direk-
tiv angående musikanvändning under matcherna. 
4 I det finländska och internationella ishockeyförbundets regler för 2010-2014 
(Suomen jääkiekkoliitto 2011) regleras musikanvändningen främst under punkt 
172: ”Musik i ishallen a) Ingen musik får spelas då spelet pågår eller när ett lag 
har begärt timeout b) Horn med komprimerad luft samt visselpipor är förbjudna 
i ishallen c) Ingen musik får spelas när en spelare ligger skadad på isen under ett 
spelavbrott.” 
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4.2.2014 som ligger till grund för den här artikeln. Jag har också haft möjlighet 
att intervjua matcharrangörernas musikansvariga (lagens dj) samt andra ansvars-
personer i organisationerna. Vid tre tillfällen (HIFK–Blues 6.2.2014, HIFK–TPS 
8.2.2014 och TPS–Ilves 8.1.2013) har jag kunnat sitta tillsammans dj:n och ob-
serverat hur de jobbar under matchens gång. 

Min synvinkel präglas således också av ett hemmalagsperspektiv eftersom 
det är hemmalagets organisation som i egenskap av arrangör ansvarar för mu-
siken. Musiken är till för den betalande publiken, vilken till största delen består 
av människor som sympatiserar med hemmalaget. Det betyder givetvis inte att 
bortalaget eller deras tillresta supportrar inte skulle kunna uppskatta den musik 
som spelas. De ges dock ingen möjlighet eller makt att influera dj:ns musik-
användning och repertoar i ishallen. Däremot kan bortalaget och dess tillresta 
supportrar med sin egen aktivitet påverka stämningen i hallen. En god stämning 
gagnar alla men ur ett bortalagsperspektiv kan det ge en stor tillfredställelse att 
uppleva en nertystad hemmapublik. Det innebär vanligtvis att bortalaget har 
utgått med segern (både på isen och i ljudlandskapet) vilket ur ett hemmalags-
perspektiv varken är sportsligt eller ekonomiskt fördelaktigt i det långa loppet. 

Genom fältarbetsobservationer och intervjuer med musikansvariga har jag 
kunnat dokumentera och skapa mig en uppfattning om vilken funktion musi-
ken är ämnad att ha. Musiken kan utgående från ett arrangörsperspektiv ha en 
planerad funktion men ur ett publikperspektiv, och på ett individuellt plan, kan 
musiken ha en helt annan upplevd funktion5. Det material som jag här bygger 
mina ställningstaganden på kan heller omöjligtvis motsvara och sammanfatta 
alla öronvittnens upplevelse av ishockeyns ljudlandskap. Istället fokuserar jag på 
att illustrera och belysa de bakomliggande strategierna för musikanvändningen 
och hur musiken är anpassad för olika skeden av evenemanget. Jag relaterar 
också dessa till observationer från matcherna. Med evenemang syftar jag på 
den större helhet som själva matchen utgör endast en del av. Evenemanget bör-
jar långt innan pucken släpps med att publiken anländer till platsen och avslutas 
med att publiken söker sig ut igen efter slutsignalen. 

Allestädes närvarande musik och sport

Från de första stunderna man anländer till en idrottsarena ända fram till de 
döende sekunderna av matchen samt tiden det tar att avlägsna sig från hockey-
arenan är man omgärdad av ljud och musik. Ljudet från utövandet av själva 
sporten dvs. sportens grundtonsljud, men också de ljud som publiken skapar är 
en viktig del av att uppleva sport (se t.ex. Ahlsved 2013). Användning av musik 

5 Det perspektiv som tar olika publikkategoriers (kön, ålder, social status, mo-
tivation och så vidare) upplevelser i beaktande skulle kräva ett annat metodo-
logiskt val och frågeställning. Hur olika publikkategorier (inte bara hemma- och 
bortalagssupportrar) ”lyssnar” på ishockeyevenemanget påminner om diskus-
sioner kring olika lyssnartypologier (se t.ex. Lilliestam 2013).
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har numera blivit så vanligt att idrottsevenemang i vilka man inte använder 
inspelad musik i spelavbrott ses som undantag (McLeod 2011, 216). Men efter-
som man inte är där för att explicit lyssna på musik, är man inte alltid medveten 
om dess närvaro. Publiken köper sina biljetter för att ta del av en match och 
den upplevelse som den bjuder. Musiken är något som finns inbakat i helhets-
upplevelsen. 

Ola Stockfelt (1994, 20) använder termen ”borthöra” för att beskriva en 
kompetens som lyssnaren använder för att definiera vad som hör till musiken 
eller ljudlandskapet samt vilka ljud som är irrelevanta för situationen. Trots att 
musiken i samband med en ishockeymatch är irrelevant för själva utövandet av 
sporten, är den en mycket relevant del av det totala ljudlandskapet och spelar 
en anmärkningsvärd roll i utformandet av ett evenemang kring själva matchen. 

Anahid Kassabian (2013; 1999) framhäver, att den musik människor själv 
aktivt har valt att lyssna på nog har utforskats, men den musik och de lyssnings-
situationer som tar plats i samband med andra aktiviteter inte har tagits på all-
var. Kassabian (2013; 1999) har valt att kalla den för allestädes närvarande musik 
(ubiquitous music). Den här ”typen” av musik anklagas ofta för att vara ”muzak” 
även när den inte är det (Lanza 1995). Under de rätta förutsättningarna kan i 
princip vilken musik som helst vara allestädes närvarande, trots att viss musik 
kanske exempelvis på grund av dess breda musikaliska spektrum inte gör den 
så lämpad för sammanhanget (Quiñones m.fl. 2013, 6). Allestädes närvarade 
musik kan definieras som de musikaliska händelser som tar plats vid sidan av 
andra aktiviteter (a.a.). Denna musik är inte ämnad att lyssnas på för den este-
tiska njutningens skull, det pågår alltid något annat som utmanar det studerade 
musikaliska objektet (a.a., 7). Eftersom musiken ingår som ett element i kombi-
nation med andra simultana handlingar, blir en analys av musiken utgående från 
ett ensidigt autonomt lyssnande (Stockfelt 1988, 179), en analys av fel objekt. 
Musiken är med andra ord utvald eller anpassas för en viss kontext och det är 
inte bara viktigt att fråga vilka sammanhang den allestädes närvarande musiken 
skapar utan också för vilka syften den är utvald och anpassad. Därför är jag me-
todologiskt inspirerad av Ola Stockfelt (1988, 179) som föreslår att ”[v]id analys 
av situationsspecifik, målgruppsgenerell bakgrundsmusik kan det … vara lämp-
ligt att tillämpa strategin att begripliggöra musiken så som den avsetts begriplig- 
göras av arrangörer och programläggare”. Det är med andra ord viktigt att beak-
ta i vilken kontext musiken klingar. Därför har jag försökt begripliggöra musiken 
utgående från ishockeyföreningarna och deras dj:ars perspektiv.6 Musiken har 
dock inte arrangerats om av dj:n. Däremot har den anpassats till de krav som 
sammanhanget ställer på musiken utgående från en ny brukarsituation.

6 Eftersom ishockeymusiken i sig inte är omarrangerad och eller inspelad på nytt, 
utan man använder originalinspelningar, kunde man utgående från Stockfelts 
resonemang också kalla ishockeymusiken målgruppsspecifik (den heterogena 
grupp människor som går på match) men situationsgenerell musik. Målgrupp-
specifik men situationsgenerell musik fungerar enligt Stockfelt (1988, 160) på 
samma sätt utanför den nya brukarsituationen.
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Största delen av den musik som används i ishockeysammanhang är så att säga 
helt vanliga kommersiella inspelningar, som har valts ut för ett nytt sammanhang. 
Jonathan Sterne anser att programmerad musik, som är en musiktjänst för pro-
duktion och distribution av musik för vissa bestämda sammanhang, finns främst 
av två slag: bakgrundsmusik och förgrundsmusik (se t.ex. Sterne 1997; 2013). 
Bakgrundsmusik är det som populärt brukar kallas för hissmusik (Lanza 1995), 
det vill säga omarrangerade versioner av populära musikstycken. Till den andra 
typen av programmerad musik, som Sterne kallar för förgrundsmusik, hör sådan 
musik som inte arrangeras om, men som placeras in ”i ett program eller ett 
flöde av något slag” (Sterne 2013, 123–124). Enligt Sterne (a.a.) låter förgrunds-
musik som radio, men eftersom man av upphovsrättsliga skäl inte kan spela 
radio åt kunder i kommersiellt syfte utan att betala upphovsrättsersättningar, 
finns det firmor som erbjuder förgrundsmusik för exempelvis restauranger och 
butiker. Musiken på ishockeyevenemang kan också tolkas som förgrundsmusik, 
men flödet är inte statiskt eller helt förutbestämt. I ishockeyarenan är det en dj, 
som i stunden väljer ut lämplig musik för ishockeysammanhanget. 

Enligt Stockfelt kan man utveckla sin kompetens att använda olika lyssnar-
strategier och lära sig att växla mellan olika former av koncentrerat lyssnande, 
men även att fullständigt borthöra musik. Detta växlande mellan olika lyssnar-
strategier kan enligt Stockfelt betraktas som normalfallet, när musiken används 
i t.ex. restauranger eller i sammansatta helheter, som exempelvis i opera- eller 
filmmusik (Stockfelt 1988, 180). Ishockeymusiken består till största delen av det 
som Sterne kallar förgrundsmusik. Musiken är inte förgrunden i den meningen 
att den skulle utgöra orsaken till att man besöker ishockeyevenemanget: en 
ishockeymatch är ingen konsert. Ishockeymusiken åhörs i samband med andra 
aktiviteter, men musiken är för den skull inte omarbetad för att vara i bakgrun-
den eller för att undgå vår uppmärksamhet. Jag väljer att kalla den allestädes 
närvarande musiken i ishallen för ishockeymusik och kommer att karaktärisera 
några olika typer av ishockeymusik. Jag kommer också att presentera vilka funk-
tioner ishockeymusiken har i olika skeden av evenemanget samt på vilka grun-
der musiken är utvald och anpassad till ett nytt sammanhang. Tabell 1 nedan 
ger en sammanfattning av dessa typer.

I resten av artikeln kommer jag att följa ishockeyevenemangets kronologiska 
form och struktur för att diskutera hur musiken har anpassats för evenemangets 
olika delar. 

Ingångsmusik

Vanligtvis är musiken närvarande i arenan långt innan publiken anländer. Det be-
tyder att man ofta får den första musikupplevelsen genast när man stiger in i are-
nan. Gaffney och Bale (2004, 27) påpekar att en stadions konstruktion påverkar 
hur vi upplever den. Exempelvis har monofunktionella fotbollstadion fått ge vika 
för postmoderna stadion med multifunktionella businessutrymmen väl gömda 
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Tabell 1. Sammanfattning av ishockeymusikens funktioner.

Namn Beskrivning Funktion Tidpunkt

Ingångsmusik Den musik som spelas 
när dörrarna har öpp-
nats och publiken går in 
i ishallen. 

Fyller den tomma 
ishallen med musik. 
Skapar förväntan och 
suger åskådaren med i 
ishallsverkligheten och 
evenemangets flow.

40–90 
minuter 
innan 
matchstart.

Uppvärmningsmusik Den musik som spelas i 
samband med spelarnas 
uppvärmning på isen. 
Generellt sett spelarnas 
musik, utvald av eller för 
spelarna.

Musiken ska göra upp-
värmningen trevligare 
för alla som vistas i 
ishallen. Spelarna kan 
påverka musikvalet. 

20–40 
minuter 
innan 
matchstart.

Öppningsmusik Den musik som spelas 
innan och i samband 
med hemmalagets 
entré. Det musikstycke 
som synkroniseras med 
spelarnas entré kallas 
ofta för ett lags entré-
musik7.

Musiken binder ihop de 
sista minuterna innan 
matchstart och bidrar till 
det dramaturgiska cres-
cendot som utmynnar i 
hemmalagets entré inför 
en jublande hemma-
publik.

ca 0–20  
minuter  
innan 
matchstart. 

Spelavbrottsmusik Utvalda delar ur ofta 
välkända musikstycken 
som spelas under spela-
vbrott. 

Musiken väljs ut och 
synkroniseras så att 
den inte bara fyller ut 
avbrottet i spelet med 
ljud, men också så att 
den ska aktivera och 
göra publiken mera 
delaktig.

Situationsspecifik musik 
– Målmusik
– Utvisningsmusik
– Segermusik
– Förlustmusik

Den musik som spelas 
vid specifika, återkom-
mande situationer i 
ishockeyevenemanget. 
Det är upp till dj:n att 
hitta situationer som 
kan få egen musik.

Musiken kommenterar 
situationen men kan 
också bidra till att skapa 
en känsla av samhö-
righet.

 

7 ”Sisääntulomusiikki” på finska. 

inne i konstruktionen.8 I Finland är exempelvis fotbolls- och bobollsstadion mer 
eller mindre öppna vilket betyder att man från närliggande byggnader till och 
med kan se in i dem, men också höra ljuden från spelplatsen. Stadion blir då inte 
bara landmärken utan också ljudmärken (soundmark; se Schafer 1994 [1977], 
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274) som med sina ljud definierar platsen. Gaffney och Bale (2004, 28) konsta-
terar att den territorialisering och kommodifiering som gör allmänna platser till 
privata leder till att avgränsade stadion ännu mera separerar stadionupplevelsen 
från verkligheten runt omkring den. Detta avskärmande från världen utanför gäl-
ler inte bara den visuella stadionupplevelsen, vilket Gaffney och Bale här dock 
främst syftar på. Möjligheten att exempelvis kunna släcka ljuset är en grundför-
utsättning för att kunna skapa dramatiska shower men avskärmningen separerar 
också publiken från ljudlandskapet utanför och ger arrangörerna en möjlighet att 
kunna skapa ett exklusivt ljudlandskap inne i arenan. 

I ishockeyarenan börjar musik strömma ur högtalarna när dörrarna öppnas, 
vanligtvis när den officiella matchklockan startar och börjar räkna ner tiden 
till matchstarten. Detta kan också anses vara starten för själva evenemanget 
trots att det nu ännu är 90 minuter kvar till den utannonserade starttiden för 
själva matchen. För domarna har det i regelverket reserverats en 20 minuters 
uppvärmningssession på isen (Suomen jääkiekkoliitto 2011), vilken inleds 60 
minuter innan matchstart. Den musik som spelas när dörrarna öppnas brukar 
ofta kallas för ingångsmusik9 och är, enligt ishockeylaget Jokerits dj Amanda 
Harkimo (2014), inte så noggrant utvald som den som spelas under andra delar 
av evenemanget. 

Musiken får den urbana, ännu tomma konstruktionen att verka mänsklig (se 
exempelvis Stockfelt 1988, 155). Eftersom man nu är avgränsad från ”verklig-
heten” utanför, blir man en del av ett akustiskt samhälle (acoustic community; 
Truax 2001, 66) inuti arenan. Enligt Truax (a.a.) behöver ett akustiskt samhälle 
inte avgränsas till en viss plats eller ett specifikt antal människor. Ett akustiskt 
samhälle är ett system inom vilket akustisk information utbyts. Inuti arenan ska-
pas ett för ishockeyn unikt system för informationsutbyte. På ishockeyarenan, 
liksom andra idrottsarenor, får man leva ut och uttrycka känslor som inte skulle 
vara socialt accepterade på andra platser i samhället.

Trots att publiken ännu inte har strömmat till, är det febril aktivitet bakom 
kulisserna, bland arrangörer, sponsorer och media samt givetvis också i omkläd-
ningsrummen. Den musik som spelas i omklädningsrummen omges av en viss 
mystik eftersom alla inte har tillträde dit, vilket kan vara en av orsakerna till att när 
musik diskuteras i media tenderar fokus att styras mot omklädningsrumsmusiken10. 
Det råder inget tvivel om att mina informanter i någon mån håller sig up-to-date 
och influeras av vad spelarna lyssnar på i omklädningsrummet innan eller efter 
matcherna. Publiken som anländer långt innan matchen slår sig sällan ner på sin 
plats inne i arenan utan tar oftast del av mat, dryck eller inhandlar supporterpro-
dukter. Musiken ger den nästan spöklikt tomma spelplatsen en mänsklig prägel. 

8 Observera att man på engelska även använder ordet ”ground” som benämning 
på fotbollsarenor som har växt fram i ett samhälle. Modernare, nybyggda fot-
bollsarenor kallas för ”stadium”, på svenska stadion. (se Nagböl och Bale, 1994)
9 Inte att förväxlas med t.ex. ”walk-up music” som är den individuella signatur-
melodi som idrottsmän i exempelvis fribrottning (”wrestling”) eller baseboll kan 
välja att göra entré till. 
10 På finska brukar man kort och gott kalla den för ”koppimusiikki”.
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Skulle hallen stå helt tyst så skulle varje litet ljud resonera och eka och den skulle 
uppfattas ännu tommare. Den första musiken förmänskligar den ännu rätt tomma 
arenan men förenar också publiken på plats i en spänd förväntan på evenemang-
et och suger åskådarna med i evenemangets och ishallens flow. 

Uppvärmningsmusik

De som eventuellt råkar sitta inne vid rinken när spelarnas uppvärmning börjar 
kan notera hur musiken genast förändras i samma ögonblick som hemmalaget 
skrinnar ut på isen. Om man följer riktigt noggrant med kan man till och med 
notera att ingenting händer om bortalagets spelare anländer först, men genast 
när hemmalagets spelare stiger in i rinken byts musiken till den så kallade upp-
värmningsmusiken. Denna musik är traditionellt spelarnas musik, trots att det 
inte framgår någonstans i regelverket. Däremot står det i regelverket att man 40 
minuter innan matchstart ska ”spela uppvärmningsmusik i 20 minuter”.11

De lyssnare som handlar nya supporterprodukter eller mumsar på en ham-
burgare noterar inte denna förändring lika tydligt som de som får den visuella 
bekräftelsen av att se spelarna åka ut på isen. För åskådarna behövs i detta 
skede en visuell bekräftelse på hur musiken är förankrad i tid och plats för att 
uppfatta musiken som uppvärmningsmusik: 

Mitt i Aviciis låt You make me ljuder en signal. Det betyder att spelarnas uppvärm-
ning inleds. Den Jokerit-logo som har snurrat på skärmen under domarnas upp-
värmning byts nu ut mot en live-sändning från korridoren utanför Jokerit-spelarnas 
omklädningsrum. På skärmen ser man hur Jokeritspelarna en efter en kommer ut 
ur omklädningsrummet. Musiken byts till Dropkick Murphy’s The boys are back och 
när den första Jokerit spelaren har tagit sig ut till rinken hörs spridda ”Hyvä jätkät!”-
rop (”Bra killar!”) från publiken. Sist kommer kaptenen Ossi Väänänen. När alla 
spelare har tagit sig ut till uppvärmningen fortsätter man att filma Jokeritspelarna 
på deras sida av spelplanen. Det råder inget tvivel om att ”the boys are back”. Det 
råder heller inget tvivel om vilka boys det syftas på eftersom ingen har tagit någon 
större notis om att bortalaget JYP också har tagit plats på isen via en annan ingång 
till rinken. (Jokerit–JYP 4.2.2014)

Jokerits dj Amanda Harkimo (2014) berättar att hon för varje match gör ”en ny 
mix” av låtar för uppvärmningen och att Jokeritspelarna har en möjlighet att 
påverka urvalet. Harkimo konstaterar dock att det inte är så ofta som spelarna 
kommer med förslag, men Toby Keiths countryballad I love this bar som alltid 
avslutar uppvärmningssessionen spelas på önskemål av Jokerits lagkapten Ossi 
Väänänen. Dj:n och speakern Mikke Stenberg (2014) hos lokalkonkurrenten 
HIFK berättar, att det aldrig skulle komma på fråga med ballader på HIFK:s 
hemmamatcher. HIFK:s rockiga repertoar är numera även en del av dess tra-
dition (Carlsson 2014), vilket påverkar musikurvalet redan i denna situation. 

11 ”Hallissa soitetaan lämmittelymusiikkia 20 minuutin ajan” (Suomen jääkiek-
koliitto 2011, 109).
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Den ledande tanken bakom uppvärmningsmusiken är att spelarna ska komma 
i matchstämning med hjälp av musiken. Mikke Stenbergs högra hand dj:n Juza 
(2014) formulerar det så här:

Nog måste det finnas en viss spirit i musiken. Den får å ena sidan inte vara för tung, 
men inte heller för mjäkig. … Huvudsaken är att den inte är för eftertänksam utan 
liksom mera rätlinjig.12

Att spelarna ges möjlighet att påverka musiken antyder att de åtminstone i någon 
mån lyssnar på musiken: den spelas ju först och främst för dem. Karageorghis 
och Terry (2009, 15) har studerat hur musik kan användas för att öka idrottares 
prestationer. Den vanligaste användning av osynkroniserad musik under träning 
är ”när den spelas i bakgrunden för att göra miljön mera behaglig och det inte 
finns någon medveten synkronisering mellan rörelsemönster och musikens tem-
po” (a.a.). Serena Facci (2013) samt Tia DeNora (2000) har studerat hur musik 
används i gymmiljö som motiverande faktor och för att motverka fysisk trötthet. 
Enligt Facci (2013, 144) är musiken ett sätt att förmänskliga och göra ljudmiljön 
bekant samt att befria lyssnaren från maskinellt oljud och tystnad. Dock är det i 
en gymmiljö viktigt att rörelsemönster kan synkroniseras med musikalisk form, 
vilket också är orsaken till att populära låtar ofta remixas för gymsammanhanget 
(a.a. 153–157). Likt ”muzak” katalogiserar företag som producerar musik för 
aerobic-sessioner musiken så att man lätt ska kunna identifiera dess planerade 
funktion (DeNora 2000, 91). Detta gäller inte de ishockeysammanhang jag har 
undersökt. Där används musikstycken främst så som de klingar i sina original-
versioner, trots att de eventuellt sammanfogas till en 20 minuters helhet. Hu-
ruvida spelarna som värmer upp på isen verkligen motiveras eller får energi av 
musiken beror på den relation de har och skapar till musiken. Man kan i alla fall 
konstatera att musiken gör miljön mera trivsam för idrottsmännen även om de 
lyssnar på den med olika intensitet.13 

Den publik som är på plats under uppvärmningen gör sig också redo sam-
tidigt som man kanske slölyssnar (Stockfelt 1988, 181–183) på musiken. De 
associationer som publiken får av musiken och eventuellt påverkar upplevelsen 
av spelarna skapas av lyssnaren själv. Kännedomen om hur musiken har valts ut, 
samt att spelarna har kunnat influera repertoaren, kan förändra publikens för-
hållningssätt till spelarna, musiken och situationen. 14 Den musik som spelas kan 
också bidra till att publiken känner empati med de spelare som värmer upp och 
samlar energi inför sammandrabbningen med motståndarparten.15 Det är med 

12 ”Kyllä siin pitää olla tietty niin kuin spirittii siinä musiikissa, ei liian raskasta 
toisalta mutta ei myöskään liian pliisu. … Pääasia ettei se on liian semmoista 
ajattelevaa vaan semmoist niin kuin suoraviivaista”.
13 Under fältarbeten i samband med bl.a. Kokkolan Tiikerits volleybollmatcher 
har jag noterat att trots att det spelas högljudd musik under uppvärmningen har 
spelare ofta egna rutiner som utförs till egen musik ur mp3-spelare. 
14 Michel Chion (2009, 476) kallar det för embedded listening när karaktärernas 
eget lyssnande till exempelvis en ljudinspelning i en film används för att under-
stryka karaktärens förhållande till musiken. 



Kaj Ahlsved: Let’s play hockey. Ishockeymusikens funktioner  — 85

andra ord medvetenhet om hur musiken är förankrad i tid samt de aktiviteter, 
som utförs i samband med musiken som gör den till uppvärmningsmusik. Utan 
uppvärmning ingen uppvärmningsmusik. 

Uppvärmningsmusik som begrepp används allmänt av de personer jag ob-
serverat och intervjuat samt framför allt i diskussioner på internet. Genom att 
följa ett flertal nordamerikanska sport-dj:ar på Twitter har jag noterat hur man 
t.ex. i NHL har utvidgat ljudlandskapet med hjälp av internet och sociala medier. 
Exempelvis NHL-laget Carolina Hurricanes sammanställer Spotify-spellistor på 
deras webbsida vilket ”ger fansen en möjlighet att värma up som Canes” men 
också ”möjligheten att ta hem upplevelsen av att se en match live i PNC Arena” 
(Carolina Hurricanes 2014). Hos de finländska lagen är användning av sociala 
medier ännu i barnskor, men hos HC TPS har man insett nyttan av att kommu-
nicera med fansen via Twitter.16 Mylbeee, dj för HC TPS, live-twittrar låttitlarna 
på den musik, som spelas på lagets hemmamatcher, inklusive uppvärmnings-
musiken.17 I ljuset av Gaffney och Bales (2004, 28) tankar kring territorialisering 
och avgränsning av sportlandskapet är denna breddning av ljudlandskapsbe-
greppet via sociala medier och andra molntjänster, vilka inte är begränsade till 
ishockeyarenans fysiska rum, mycket spännande. Samtidigt tyder det också på 
en större medvetenhet om musikens roll i sportsammanhang genom att offent-
ligt förklara och legitimera musikens syften i olika delar av evenemanget. 

I jämförelse med nordamerikanska sport-dj:ar lever finländska dj:ar dock 
en betydligt mera anonym tillvaro (se BBC News Magazine 2012 eller Mihalka 
2012). En orsak till detta är förmodligen, att dj:arnas namn sällan förekommer 
i offentlighet och att de inte i större omfattning använder sig av sociala medier, 
vilket i sin tur kan bero på att vi inte har haft någon tradition med hockey-
organister i samma utsträckning som i Nordamerika.18 

15 Enligt Chion (2009, 476–477) kan musiken ha en empatisk effekt (empathe-
tic effect) när musiken verkar vara i harmoni med scenens emotionella klimat. 
Överfört till ishockeydramaturgin kan man tolka en spelsituation men också 
uppvärmningen som en scen. 
16 Säsongen 2013–2013 började SaiPa (Saimaan Pallo 2014) från Villmanstrand 
att sammanställa en Spotify-lista över musiken som spelas i Kisapuisto. 
17 Inför säsongen 2012–2013 hade det inte kommit in några förslag på uppvärm-
ningsmusik. Mylbeee tolkade det som att HC TPS spelarna var nöjda med hans 
val av uppvärmningsmusik. Mitt i säsongen 2013–2014 kom två av lagets spe-
lare via Twitter med förslag på låtar för uppvärmningen, vilka genast togs i bruk 
av mylbeee. Han sammanställde också en spellista ”potsinbull’s & DFamulare’s 
WarmUp list” (mylbeee 2014) på Spotify vilken han länkade till via Twitter.
18 Våren 1979 fick ishockeylaget Tappara från Tammerfors, enligt Mäki och Toi-
vola (1982, 126), till och med igenom ett förbud mot orgelmusik. Inför ett retur-
möte mot TPS meddelade Tappara att man inte godkänner orgelmusiken som 
spelas under spelavbrotten i TPS hemmahall Kuppis i Åbo. Matti Lepänhaara 
hade spelat orgelmusik i Kuppis sedan hösten 1976 men Tappara fick sin vilja 
igenom och musiken tystnade. 
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Spelarentrén 

Spelarentrén är ishockeyshowens mest spektakulära del. Spelarnas entré har 
tack vare tillgången till modern teknik utvecklats till ett multimedialt spekta-
kel där musiken har en viktig roll genom att den knyter samman obligatorisk 
information om lagen med specialbeställda videohelheter och ibland även py-
roteknik. Målet är att bygga upp förväntningarna inför matchen och stunden då 
hjältarna gör entré inför en jublande hemmapublik. 

Tangeringspunkterna till filmmusik är många men inställningen till publikljud 
är helt motsatt. Öppningsmusik i film signalerar att filmen är på väg att börja 
och ber oss att slå oss till rätta och sluta prata med andra biobesökare för att 
i stället sugas med in i den fiktiva filmverkligheten (Gorbman 1987, 82). Entré-
musiken i ishallen slussar också publiken in i en berättelsevärld, men i motsats 
till i biosalongen förbereder – ja nästan uppmanar musiken publiken att vara 
aktiv snarare än tyst. Det är också all anledning att lyfta fram att spelarpresen-
tationerna i Finland sker innan den utannonserade starttiden för matchen, i 
motsats till starttider för exempelvis filmer på biografer eller teater- och opera-
föreställningar. 

Efter att spelarnas uppvärmning på isen är slut försvinner båda lagens spelare 
in i sina omklädningsrum, lampornas ovanför isen släcks och isen putsats. Musik 
fungerar som ett kitt för så gott som hela de tjugo sista minuterna som leder fram 
till att pucken släpps och matchen kommer igång. Den officiella matchklockan 
som finns på videoskärmen ovanför isen räknar neråt i 20 minuter och de som 
jobbar med ljud och bild synkroniserar sina programpunkter efter den. Lagen 
skapar ofta egna manus inför matcherna för att samordna den stora mängd 
material, människor och teknik som är inblandad i showen. Nedräkningen till 
matchen bör givetvis följa de tidsangivelser som finns specificerade i regelverket 
(Suomen jääkiekkoliitto 2011, 109–111), men lagen har möjlighet att själva ut-
forma de sista minuterna. 

De sista 20 minuterna inleds ofta med någon spelar- eller tränarintervju på 
videoskärmen, endera direktsänd eller bandad. Detta kan tolkas vara en influ-
ens från televisering av sport. Allt högre krav ställs numera på evenemanget ef-
tersom det ofta tävlar om publiken med televiseringen av matchen (Rowe 2003, 
173). Omkring 10 minuter innan nersläpp börjar det bli dags att hälsa publiken, 
domarna och gästerna välkomna. I denna situation läses laguppställningarna 
upp och man kan börja urskilja nyansskillnader i olika ishockeylags entréer. En 
sammanfattning av HIFK:s spelarentré i matchen mot TPS ser i grova drag ut så 
här:19

– 8:00 Speakern Mikke Stenberg hälsar publiken välkommen på finska och 
svenska och läser upp TPS-spelarnas laguppställning utan musik. 

– 6:15 När Mikke är klar med TPS laguppställning börjar en loop gjord av introt 
till Avenged Sevenfolds låt Hail to the king spelas. Strålkastare, så kallade moving 

19 Siffran till vänster hänvisar till spelklockan som räknar ner under de sista tjugo 
minuterna som leder fram till matchstart.
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heads, snurrar och HIFK:s laguppställning visas på jumbotronen. Spelarnas namn 
läses inte upp i detta skede.  

– 5:20 Musiken övergår i Lynyrd Skynyrds låt Red, white and blue. En nostalgisk 
video, i vilken texten ”HOUSE OF ROCK N’ ROLL” visas tillsammans med en bild 
på ishallen, spelas upp på jumbotronen. Nu börjar publiken välla in.

– 4:15 Musiken övergår i Protectors of earth, episk, symfonisk musik, av gruppen 
Two Steps from Hell. Domarna skrinnar in på isen, välkomnas och presenteras vid 
namn och ställer sig vid domarområdet. 

– 2:50 Big Red Cats, HIFK:s cheerleaders, kommer in och ställer sig med sina 
pom-poms framför stället varifrån hemmalagets spelare kommer att göra sin entré. 
Bortalagets spelare anländer från en annan ingång. Röken väller fram, lamporna 
pulserar vid öppningen till hemmalagets ingång. Där jag sitter kan jag se profilen av 
den första spelaren i gången. 

– 2:25 Den episka orkestermusiken tar slut och byts ut mot Steve Hunters ver-
sion av Ghost riders in the sky. Projiceringar av HIFK:s logor börjar rulla på isen. 
Mikke väntar några sekunder på att introt ska komma igång innan det är dags: ”Hy-
vät naiset ja herrat, mina damer och herrar. Kotijoukkue, IFK tänä iltana, hemma-
laget, IFK i kväll”. Namnet på varje HIFK-spelare som gör entré läses ovanpå den 
instrumentala låten. Hela presentationen tar nästan 1,5 minuter. Under tiden skakar 
lagens kaptener hand med domarna. 

Musiken tonas ner. I normala fall skulle bortalagets öppningsfemmor presenteras 
i detta skede men idag ska en f.d. spelare uppmärksammas vilket gör att inlednings-
ceremonierna tar lite längre tid. När ceremonin är överstökad sätter Mikke genast 
på AC/DC:s låt Give it up som vi hinner lyssna på i hela 1 minut medan öppnings-
femmorna gör sig klara vid respektive avbytarbås. Nu börjar även HIFK:s hejarklack 
skandera, en signal för att även de är på plats. Lamporna tänds och Mikke meddelar 
att vi börjar vara klara för matchen mellan HIFK och TPS. 

AC/DC-låten tonas gradvis ner och stängs av helt innan bortalagets öppnings-
femma presenteras. När motståndarna har presenterats sätter man genast på HIFK:s 
”egen” sång Whatever you want och läser HIFK:s öppningsfemma. Publiken klappar 
med i musiken. Under det 15 sekunder långa ”introt” där låtens karaktäristiska riff 
presenteras, hinner Mikke läsa upp kvällens målvakt och backparet.20 När trum-
morna och basen kommer med och ”introt” repeteras läses HIFK:s anfallare upp. 
Perfekt synkroniserat hinner vi ännu höra lite av sången i refrängen innan en kvinnlig 
konståkare kommer inskrinnande på isen med vad Mikke presenterar som kväl-
lens matchpuck. Hon tar en svängom runt i rinken, vinkar till publiken innan hon 
levererar pucken till domaren som, liksom spelarna, står och väntar vid mittcirkeln. 
Whatever you want spelas fortfarande. Efter ca en minut av låten tittar Mikke upp på 
domaren i mittcirkeln och hojtar ”nyt” (”nu!”) till videokillen en bit till höger om ho-
nom: En video med texten ”3-2-1 Let’s play hockey” spelas upp på videoskärmen. 
Domaren orkar inte riktigt vänta och släpper pucken någonstans mellan 2 och 1. 
Matchen är äntligen igång. (HIFK–TPS 8.2.2014)

Ovannämnda reduktion av HIFK:s öppningsshow ger en aning om vilken roll 
musiken kan ha då den väver samman information och händelser publiken ser 
på isen och skärmen till en underhållande dramatisk helhet. Genom ljud- och 

20 Den version av låten som HIFK använder har inte det ca 40 sekunder långa int-
rot som finns på Status Quos originalinspelning. Den version som HIFK vanligtvis 
använder är en cover som musiker från gruppen Leningrad Cowboys spelade in 
för en reklamkampanj för ölmärket Koff i mitten på 1990-talet. 
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musikplanering kan man skapa en underhållande dramaturgi, ett dramatiskt 
händelseförlopp. Hemmalaget lyfts givetvis fram medan bortalaget presente-
ras mera sakligt och utan musik. Tack vare det på förhand överenskomna ma-
nuskriptet, det vill säga det överenskomna händelseförloppet för spelarentrén, 
kan man skapa det som Michel Chion (2009, 486) kallar för synkpunkter (sync 
points), det vill säga punkter vid vilka ljud och visuella element synkroniseras 
och sammansmälter på ett betydelsefullt sätt.

Chion (2009, 486) skriver vidare att synkpunkter är en följd av form, vilket 
innebär att synkpunkter skapas genom att ljud och bild koordineras tidsmässigt 
så att ett bestämt ljud spelas i en bestämd situation över en bestämd tid. Spelar-
presentationens har vissa obligatoriska element som man inte kan frångå, men 
det är framförallt synkpunkter med musiken som bidrar till upplevelse av form. 
Exempelvis när öppningsfemmorna presenteras, är det framförallt musiken som 
ger händelsens dess form, dock med respekt för det formalia som bör ingå. 
Musiken (AC/DC:s Give it up) stängs av när bortalagets öppningsfemma presen-
teras. När speakern är klar med det gästande laget, bryts tystnade av Whatever 
you want och signalerar att nu presenteras hemmalaget. Synkpunkterna mellan 
musik och icke musik accentuerar hela presentationens form och förstärker 
samtidigt gränsdragningen mellan oss och dem, hemmalaget och bortalaget. 

Det är inte bara musiken som kan synkroniseras till givna ramar. Det ut-
valda musikstycket (Whatever you want) har också en musikalisk form som 
kan bilda ram för informationen som speakern läser och synkroniserar såle-
des händelserna på isen. I detta fall läses namnen på hemmalagets målvakt 
och backparet upp under de första åtta takterna. När musiken repeteras, nu 
tillsammans med trummorna, läses namnen på anfallarna upp. Först sedan 
träder sången in. Informationen koordineras med andra ord med det utvalda 
musikstyckets musikaliska strukturer. För att synkroniseringen mellan ljud och 
bild ska vara så effektfull som möjligt krävs det att dj:n hittar lämpliga start-
punkter för musiken inne i det musikaliska verket. När ljud och bild samman-
smälter kan man effektfullt lyfta fram de element som finns i spelarentrén. 
Den jublande åskådaren lägger antagligen inte märke till den detaljrikedom 
som kan finns inbyggd i dramaturgin: musiken är trots allt underordnad det 
visuella precis som musiken i filmer. Den dagen ett för laget betydelsefull mu-
sikstycke byter plats eller stryks helt noteras det däremot säkert av en trogen 
supporter. 

Lagen fäster stor vikt vid vilken musik som spelas i samband med deras 
entré. Hur de olika föreningarna skiljer sig från varandra märks framförallt i låt-
valen. Det är speciellt vanligt att storslagen musik understryker allvaret i sam-
mandrabbningen och det finns en hel uppsjö av upphovsrättsfri katalogmusik 
men även filmmusik att välja mellan. I Finland har exempelvis Nightwishs 
symfoniska rockmusik varit speciellt populär. Fördelen med katalogmusik 
är att den kan användas på internet. Överlag kan de upphovsrättsliga och 
ekonomiska orsakerna styra användningen av audiovisuellt material. Roland 
Carlsson (2014) påpekar till exempel att fansen gärna vill ta del av spelar-
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presentationernas videor på YouTube, men att det ofta kan vara utmanande 
av upphovsrättsliga skäl.21

De låtar som upprepade gånger har spelats i en viss situation blir en del 
av traditionen. Detta gör dem svåra att ersätta med nyare musik.22 De sånger 
som associeras med hemmalaget har, enligt Tuovinen (2007, 12), ersatt national-
sångens funktion. Detta gäller främst sånger skrivna för specifika föreningar, 
men också sånger som genom återkommande användning har uppnått en näs-
tan hymnlik status inom föreningen (såsom ovannämnda sång Whatever you 
want i HIFK:s fall). I en finsk ishockeykontext används musik för att främst höja 
moralen hos den egna publiken, det vill säga för att förstärka en tydlig uppdel-
ning i ”vi” och ”de”. Vi har egen musik medan motståndarna, fienden oftast 
presenteras mot en fond av tystnad. 

En nationalsång är en nations klingande symbol och kan vara gemensam 
för hemma- och bortalaget. I exempelvis nationella playoffs och finaler sjungs 
ofta nationalsången när båda lagen har gjort entré. Det här är ett sätt att under-
stryka högtidligheten och matchens nationella betydelse. Tuovinen (2009, 173) 
påpekar att framförandet av nationalsången i ishockey är ett kulturellt lån som 
har importerats till Finland från NHL. Enligt McLeod (2011, 158–159) härstam-
mar den nordamerikanska traditionen från krigstiden då man genom att sjunga 
nationalsången ville stärka samhörigheten samt visa sitt stöd för trupperna.

Let’s play hockey

När matchen äntligen har kommit i gång fokuserar de flesta åskådarna på 
matchhändelserna. Eftersom det blir en hel del spelavbrott i ishockey skapas 
det också pauser i matchförloppet. Musiken spelar en viktig roll genom att täp-
pa till dessa avbrott och förändrar därmed också ljudlandskapets rytmik, det vill 
säga bidrar till växlingen mellan rörelse och vila. McLeod (2011, 216) påpekar 
att televisionen har influerat sport och konstaterar, att musiken under sport-
evenemang täpper till de artificiella tystnader som skapas på stadion under 
tv-sändningarnas reklaminslag. I Finlands finns två sådana längre tv-pauser per 
period, och föreningarna i den högsta serien förväntas spela upp ligans rekla-
mer i ishallen under dem. Dessa pauser är tvivellöst influerade av televisering 
och musiken i spelavbrotten, precis som i televisionen, avgränsar matchen från 
det som inte hör till matchen, eller med McLeods (2011, 216) begrepp uttryckt, 
avgränsar spelvärlden från icke-spelvärlden. Men det är viktigt att poängtera, 
att det spelas musik även i andra sammanhang oberoende av om händelserna 
sänds eller spelas in för tv-sändning. Till musikens grundläggande funktioner hör 

21 Exempelvis videoediteraren Janne Makkonen har gjort sig känd för att produ-
cera så kallade ”tributevideon”. Makkonen fick internationell publicitet tack vare 
YouTube-videon Together we can (Makkonen 2014), ett ställningstagande inför 
den stundande lockouten i NHL år 2012.
22 Se exempelvis Vancouver Canucks (2013).



ARTIKKELIT MUSIIKKI 1–2/2014 — 90

att täppa till de hål, som skapas när matchen blåses av, oberoende av om det 
finns en publik som i tv-soffan upplever reklamer eller inte. 

Den största skillnaden mellan den musik som spelas innan matchen och den 
som spelas i periodpauserna, är att musiken för spelavbrotten är noggrant ut-
vald och tajmad. Det är viktigt att välja en lämplig startpunkt för själva musiken 
eftersom den behöver hinna komma till sin rätta under det blott ca 20–30 sek-
under långa spelavbrottet.23 Musiken spelas inte nödvändigtvis från inledningen 
och en och samma låt kan spelas upp med början från olika ställen i låten. Start-
punkter väljs ut så att en eller flera delar ur ett musikstycke exponeras så fördel-
aktigt som möjligt, för att musiken ska uppfylla den funktion dj:n önskar. Man 
väljer ofta ut delar ur kända musikstycken som publiken snabbt kan identifiera. 
Ofta är det riff, motiv eller refränger som ger karaktär åt ett visst musikstycke, 
alltså den del av ett musikstycke som publiken snabbt kan känna igen. Exem-
pelvis delar ur följande låtar är vanliga som spelavbrottsmusik: Whiskey in the 
jar (Metallica), My Sharona (The Knack), We’re not gonna take it (Twisted Sister), 
Holiday (Green Day), Welcome to the jungle (Guns N’ Roses), Are you gonna go 
my way (Lenny Kravitz), Kickstart my heart (Mötley Crüe). Listan kunde göras 
lång, och överlag verkar riffbaserad rockmusik vara mycket tacksam att använda 
som spelavbrottsmusik. 

Det är upp till dj:n att välja ut inte bara lämplig musik men också lämpliga 
startpunkter. Ovannämnda Kickstart my heart men även Welcome to the jungle 
kan ha många olika startpunkter beroende på hur mycket tid man har till för-
fogande. Exempelvis Jokerit har under säsongen 2013–2014 spelat Kickstart my 
heart helt från början när lagets öppningsfemma presenteras (Harkimo 2014). 
För ett spelavbrott väljer man gärna en annan startpunkt för att undvika lå-
tens 10 sekunder långa inledning, i vilken elgitarrer imiterar motorcykelljud. En 
bättre startpunkt för ett spelavbrott är exempelvis 10 sekunder in i musikstycket 
när låtens karakteristiska riff presenteras, vilket i sin tur är ca 10 sekunder (fyra 
takter) innan trummorna kommer in. När trummorna har kommit in med full 
kraft spelas sångens refräng instrumentalt, vilket om man underviker de inle-
dande gitarreffekterna, skulle ge sammanlagt kring 27 sekunder med energisk 
musik i ett snabbt tempo (bpm ca 179) innan den sjungna första versen börjar. 
Det är också möjligt att starta från versen och inte minst från refrängen för att 
få med ropen ”oh” och ”yeah” samt låtens karaktäristiska ”kickstart my heart”. 
Den programvara som moderna dj:ar använder gör hanteringen av olika start-
punkter lätt. Utöver standard dj-produkter som t.ex. Traktor och Serato har det 
utvecklats unik programvara för sportsammanhang.

En ishockey-dj i Finland kan dock inte bara sitta och vänta på följande spel-
avbrott med fingret på play-knappen. Det är väldigt mycket information som 
ska koordineras för att allting ska löpa smärtfritt under själva spelavbrotten. Of-
ficiella utannonseringar ska skötas, reklamer ska läsas, ljud- och videoreklamer 
ska spelas och diverse annan information ska presenteras under matcher. För 

23 Vid HIFK:s match mot TPS var medellängden på ett spelavbrott kring 27  
sekunder. I det medeltalet finns varken de längre så kallade tv-reklampauserna, 
timeouts eller spelavbrottet efter ett mål medräknat. 



Kaj Ahlsved: Let’s play hockey. Ishockeymusikens funktioner  — 91

spelarentrén kan man skapa manuskript på förhand, men det är mycket som 
man är tvungen att komma överens om under pågående evenemang, beroende 
på hur matchen framskrider och den mängd reklam som måste spelas. Mikke 
Stenberg, som ansvarar för HIFK:s musik, är samtidigt också matchens speaker. 
Han kommunicerar oavbrutet med dj Juza, och en annan person som ansvarar 
för videouppspelningen, samt med matchens funktionärer som sitter till vänster 
om honom. Uppdelningen av uppgifter varierar från lag till lag men vikten av 
kommunikation kan inte understrykas nog. Arbetsuppgiften gör att det inte är 
möjligt att följa själva spelet så aktivt som man kanske skulle vilja. Genom att 
läsa och förutse spelet försöker man spara sekunder här och där. 

Mylbeee har ansvarat för annonserna under tidigare säsonger, vilket har gett 
honom erfarenhet av hur man måste jobba i stunden. Ett standardavbrott är 
enligt mylbeee (2013) ca 25,5 sekunder. Utgående från det vet han hur mycket 
annonser han kan spela, samt vad det blir över för att exempelvis spela en in-
ledning till någon låt. I följande avbrott kan han sen spela exempelvis refrängen 
eller versen från samma låt. Ibland kan man bli tvungen att spela tre reklamer 
i följd i ett avbrott, vilket betyder att det inte blir tid över för musik, berättar 
mylbeee (2013). Musiken binder alltså inte bara ihop olika spelsituationer. Den 
är också ofta noggrant anpassad till själva spelavbrottet. Här ett exempel från 
en HIFK-match:

– 8:53 blir det spelavbrott. Videoansvarspersonen till höger om dj Juza meddelar 
att han har en videoreklam färdig att köra på skärmen. Genast efter den ca 10 sek-
under långa reklamen börjar introt till AC/DC:s låt Smash ’n grab spelas. Ovanpå 
introt läser Mikke upp en reklamtext för dagens matchvärd Lähitapiola och berättar 
att man vid företagets informationsdisk kan vinna en signerad Ville Peltonen-spel-
skjorta. AC/DC-introt är ungefär 13 sekunder långt och ungefär så länge tar det för 
Mikke att läsa texten. Exakt när Mikke är klar höjer Juza volymen på musiken och 
AC/DC påbörjar första versen. Publiken hinner lyssna på AC/DC i ca sex sekunder 
till innan Juza snabbt tonar ner musiken då pucken släpps och matchen fortsätter 
efter ett spelavbrott på ca 30 sekunder. (HIFK–Blues 6.2.2014)

Det är givetvis ingen slump att det utvalda instrumentala AC/DC-introt är så 
långt som det är, eftersom det också är viktigt att den reklam som läses hörs 
klart och tydligt. Läses texten ovanpå exempelvis en sjungen vers kan informa-
tionen bli svår att uppfatta. Därför utnyttjar Mikke och Juza gärna intron som 
är ca 12 sekunder långa. 

När teamet som sköter ljud, reklam och video kommunicerar konstant, blir 
det ingen dödtid, ingen tystnad. Redan en kort stunds tystnad kan dra upp-
märksamheten till sig på ett negativt sätt, framförallt då publiken lärt sig att 
förvänta sig musik i spelavbrott. Man behöver nödvändigtvis ändå inte fylla 
varje död stund med musik. Juza påpekar, att ifall han bedömer att han bara 
kommer att hinna spela en sekund eller två av musik innan han måste bryta 
igen, låter han hellre bli. Det är onödigt att musiken bara ”smäller till” strax 
innan nersläpp eftersom publiken ändå är koncentrerad på när pucken faller. 
Man underviker med andra ord att åstadkomma situationer där musiken drar 
uppmärksamheten till sig på ett sådant sätt att publiken börjar reflektera över 
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eventuella brister i ljudlandskapets produktion. Dessa brister eller exponerad 
tystnad är svårare att borthöra än musiken eftersom musiken är en förväntad 
del av ljudlandskapet under spelavbrott. 

Let’s play music

HIFK:s marknadsföringschef Roland Carlsson (2014), understryker att musiken 
är ett viktigt stämningsskapande element i ishallen. Det är viktigt att välja ut 
sådan musik som anhängarna identifierar sig med och som griper tag i dem: 

På sätt och vis skulle vi vilja hålla oss vid tanken att det är fansen som skapar stäm-
ningen och sen kan man stöda med musik. Att det är ett väldigt viktig element. … 
Vi har många låtar som är så att säga huggna i sten att de ska komma just då och 
då, men där emellan borde vi kunna höja stämnigen med … sådana låtar som sup-
portrarna på sätt och vis identifierar sig med och som griper tag, och det börjar, vet 
du, rycka i fötterna och på det sättet öppnas även munnen…24

Musiken ska åtminstone få det ”att rycka i fötterna” under spelavbrott, den 
höjer trivseln. Genom att på så sätt höja trivseln med medryckande musik, 
försöker man också få publiken mera aktiverad. På frågan varför musik spelas i 
spelavbrotten svarar HIFKs dj:ar:

Mikke: [För a]tt få buller i hallen!

dj Juza: Jo, nog är det uttryckligen för att garantera publikens trivsel. Jag försöker 
spela sådan musik som stöder stämningen i hallen. Välplacerad musik tillför stäm-
ning till situationen. På samma sätt som att det är trevligare för dig att sitta i loungen 
och dricka din Martini och höra musik som lämpar sig för den atmosfären än att 
loungen skulle vara helt tyst. På samma sätt fungerar det här...25

Genom att spela medryckande musik som stöder stämningen i hallen, försö-
ker man säkerställa trivseln och, så långt det bara går, undvika tystnad. Detta 
förhållningssätt påminner om hur musik används på andra platser (t.ex. res-
tauranger) för att få kunder att trivas och i förlängningen konsumera mera. I 

24 ”Tavalla haluttais pysyy siinä ajatusmaailmassa että niinku faneista lähtee [tun-
nelmaa], ja sit[ä] pystytään tukemaan musalla. Ett se on tosi tärkeä elementti. … 
Meillä on paljon ns. kiveen hakatut biisit, tulee aina silloin ja silloin, mut sitten 
meidän pitää osata siinä välissä pystyy niill biiseillä nostattaa sitä fiilistä. … Sem-
moisii biiseihin mihin kannattaja tavallaan samaistuu ja tarttuu ja rupee, tietsä, 
vähän tulee, jalka väpättää ja sitä kautta hakee sit se suukin auki…” 
25 ”Mikke: Saada tytinä halliin! Juza: Kyllä, siis se on nimenomaan yleisön viihty-
vyyden varmistaminen. Yritän soittaa semmoista musiikkia mikä tukee sen het-
kistä tunnelmaa hallissa, hyvin asetetulla musiikilla. Niin se tuo sitten sen hetki-
seen tilanteeseen tunnelmaa samalla kun jos sä istut jossain lonkessa [”loungen”] 
juomassa martiinia niin sulla on ehkä kivempi kuunnella jotain tiettyy siihen 
atmosfääriin sopivaa musiikkii kun taas että se lonke ois täys hiljainen. Ja aivan 
samalla tavalla se toimii täällä…”
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ishockeysammanhanget handlar det om att få publiken att trivas, vilket i sin tur 
ska få dem att skapa mera ljud tillsammans med de andra i publiken. Att klappa, 
sjunga eller röra sig tillsammans som en kropp skapar en känsla av samhörighet 
samtidigt som motståndarlaget och deras fans kan bli helt dominerade av den 
kollektiva ljudmassan.

Mylbeee medger att det är svårt att mäta om musiken ”funkar” och man mås-
te bara lita på sina egna öron. Det grämer honom att det kan sitta 5 500 personer 
i publiken och trots att han sätter på Queens We will rock you, så är TPS-publiken 
inte är med på noterna. (Mylbeee 2014.) Queens We will rock you är kanske den 
största ”klappsången” av alla. Den är inte förknippad med något specifikt lag utan 
kopplas samman med sportkultur överlag (se McLeod 2006; 2011, 87). Låtens 
karaktäristiska stamp-stamp-klapp är vida känt och citeras även i annan sport-
musik.26 Många vet med andra ord hur man förutsätts agera när musiken spelas, 
speciellt då den spelas i samband med sport. Men det finns inte några garantier 
för att publiken verkligen deltar på önskvärt sätt. Spelavbrottsmusiken kan därför 
också tolkas som en signal till publiken att den ska aktivera sig. Amanda Harkimo 
(2014) konstaterar att Jokerits fans ibland ”strejkar”, det vill säga klappar när de 
själv vill och inte då dj:n förväntar sig att de skall göra det. Som exempel nämner 
hon en version av Säkkijärven polkka som hon har varit med och gjort. Den fung-
erade exempelvis under ishockey-VM i Finland, där Harkimo dj:ade åren 2012 
och 2013, men inte i ligasammanhang eftersom Jokeritfansen inte klappar med i 
låten. Mylbeee som också har erfarenheter från landslagsmatcher konstaterar att 
på landslagsmatcher hakar publiken på även sådan musik som kanske inte är så 
lämpad att klappa med i.27 

Nedanstående exempel från HIFK:s förlust mot Blues illustrerar både spor-
tens oförutsägbarhet och publikens motsträvighet till att delta i musiken.

Blues leder 0–3 över HIFK i slutet av andra perioden. Det är nästan knäpptyst i is-
hallen och man hör klart och tydligt individuella rop från publiken. HIFK blir utspelat 
i derbyt och spelet verkar inte fungera alls. Med ca 1:18 kvar av den andra perioden 
blir det spelavbrott. Först spelas en lugn ca 10 sekunder lång videoreklam. Genast 
efter reklamen spelas ZZ Tops låt Chartreuse. Mikke [speaker & dj] trummar med 
på bordet och är uppenbarligen på gott humör, trots allt. Fastän HIFK ligger under 
3–0 måste jag själv erkänna att det knycker i foten och jag har svårt att motstå det 
medryckande riffet i introt28. Introt är ca 12 sekunder långt och totalt har musiken 
denna gång ca 20 sekunder på sig att få publiken på bättre humör. När spelet kom-
mer igång igen är det fortfarande lika tyst i hallen. (HIFK–Blues 6.2.2014)

26 Exempelvis i låten Susijengi 2.0 som är det finska herrkorgbollslandslagets 
kampsång. 
27 Som evenemang är finländska landslagsmatcher och nationella ligamatcher 
helt olika typer av evenemang, vilket exempelvis mylbeee (2013) och Carlsson 
(2014) också lyfter fram. Mängden reklamer som ska spelas under spelavbrott i 
landslagsmatcher är också betydlig mindre vilket betyder att det finns mera tid 
för musik. 
28 Wilson och Davey (2002) har noterat att det kan var fysiskt svår att motstå 
musik eftersom den aktiverar reflexer. Under mitt fältarbete har jag noterat det 
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Dagen efter förlustmatchen träffar jag HIFK:s marknadsföringschef Roland 
Carlsson (2014) på hans kontor. ”Om det inte hade funnits musik hade det 
varit som om vi hade suttit i kyrkan”, konstaterar Roland Carlsson som också 
vet vilka ekonomiska konsekvenser den dåliga stämningen och förlusterna kan 
ha. Carlssons kommentar är givetvis tillspetsad, eftersom det nog finns musik 
i kyrkor, men kommentaren är ett uttryck för en kännedom om att varje plats 
har sin unika ljudmiljö och att det också finns vissa förväntningar på hur olika 
platser ska klinga. Ljudlandskapet på matchen kvällen innan nådde inte upp till 
förväntningarna. Orsaken till det skedda kan både sökas i hemmalagets presta-
tion och i publikens reaktioner på den svaga prestationen. Skulle matchen ha 
stått 3–3 och HIFK hade haft en chans att vinna hade publiken kanske haft 
motivation att föra oväsen.

Judith Becker (2010, 128) har konstaterat att i ett tyst, stillasittande lyssnan-
de är tankar och känslor riktade inåt. I ishockeysammanhanget blir konsekven-
serna av en omotiverade eller allt för reflekterande publik att den kollektiva 
ljudmassan inte når upp till förväntningarna på en bra atmosfär på en ishockey-
match. Genom att använda inspelad musik befriar man i alla fall publiken från 
den ”kyrklika” atmosfären under spelavbrotten samtidigt som man genom lyss-
nandets nöje försöker få den mera aktiverad att föra ljud under själva matchen. 
Kontrasten mellan spelavbrotten och när spelet kommer igång blir dock tydlig 
om inte publiken väsnas när spelet väl kommer igång. Carlsson, som själv har 
spelat ishockey, konstaterar: 

Det skulle vara illa om det inte alls fanns musik där [i ishallen]. Självklart hoppas vi 
att fansen skulle föra ljud hela tiden … men alldeles speciellt då matchen är [igång] 
för då tillför det en helt egen, ny effekt till själva matchen både för spelarna och 
publiken.29 

Det finns med andra ord en viss önskan att publiken ska vara aktiv, speciellt 
under matchens gång och syftet med spelavbrottens musik är att få publiken 
aktiverad för att väsnas för speciellt tillfällen som är utomräckhåll för den inspe-
lade musik.

samma, men intressant nog har detta främst hänt i ishockeymatcher som spelats 
i de betydligt lägre divisionerna och i mycket kallare ishallar. ”Isladorna” ute i 
bygderna är inte lika varma och bekväma som modernare hallar, och kylan är 
säkert en bidragande orsak till att jag gång efter annan har noterat att jag stampat 
takten med fötterna fastän stämningen i hallen varit långt ifrån karnevalistisk. 
Denna insikt kan ge en vink om att musiken i de första ishallarna kanske också 
har bidragit till trivseln genom att hjälpa publiken att hålla sig varm.
29 ”Ois huono juttu jos siellä ei olis yhtään musaa. Totta kai me toivotaan että 
fanit ovat koko ajan äänessä mutta et … ne olis silloin kuin peli on [käynnissä]. 
Koska sit se taas tuo sitten ihan oman uuden efektin siihen, itse pelaamiseen, 
pelaajille ja katsojillekin.” 



Kaj Ahlsved: Let’s play hockey. Ishockeymusikens funktioner  — 95

Dj:ns makt och publiken som musik

När man i Åbo, inspirerad av Canada Cup 1976, introducerade orgelmusik 
i spelavbrotten för att ”få publiken att hållas i stämning också under spelav-
brotten” trodde man att orgeln hade kommit för att stanna (TS Kiekko 1976). 
Åboorganisten Matti Lepänhaara var inte bara medveten om att man behö-
ver en mångsidig repertoar och att musiken måste anpassas till situationen. 
Han var också medveten om den potentiella makt han skulle ha att överrösta 
publiken ifall han bara fick tillgång till bättre utrustning. Introducerandet av 
hockeyorganisten tyder på att man nu hade fått upp ögonen för musikens po-
tentiella makt att förbättra trivseln. Men traditionen med ishockeyorganister 
tog dessvärre aldrig riktig fart i Finland (Göran Stubb telefonsamtal 9.1.2014). 
En orsak kan vara att de introducerades så pass sent att de snabbt började 
verka omoderna. Enligt Mihalka (2012), som har skrivit om basebollens ljud-
landskap, började man i USA redan under 1970-talet ersätta basebollorganis-
ter med inspelad musik.

Man kan kanske säga att dj:n i dag övertagit organistens roll som ceremoni-
mästare. Å andra sidan är förhållandet mellan dj:n och publiken kanske inte rik-
tigt så rätlinjig att det skulle vara fråga om en mästare som leder en lydig massa. 
Följande exempel visar vilka komplexa situationer som kan uppstå i ishockeyns 
ljudlandskap:

Matchen går till förlängning. I den korta pausen mellan den tredje perioden och för-
längningen spelar dj:n gruppen Problems! version av Katupoikien laulu och fansen 
i framförallt Eteläpääty [Jokerits hejarklack] deltar i sången. Styrkta av sången går 
Jokerit-fansen in i förlängningen. ”Jokerit”-ropen skallar till takterna av en trumma. 
När en sång tar slut blåser hejarklackens capo [ledare] liv i nästa. Klacken har just 
påbörjat något som verkar vara en ”Jokerit”-version av Olé olé när det drygt 35 sek-
under in i förlängningen blir spelavbrott. Hejarklackens sång blir genast överröstad 
av en för mig okänd techno/dance-låt med ett stadigt four-on-the-floor beat i ca 
135 bpm. Basen är så kraftig att den känns i hela kroppen. Spelavbrottet vara i ca 19 
sekunder och under den tiden har hejarklackens sång ebbat ut helt. När matchen 
väl kommer igång igen är det så knäpptyst som det bara kan bli i en ishall med ca 
6 000 åskådare på plats. (Jokerit–JYP 4.2.2014)

Ovannämnda situation illustrerar hur två strömmar av ljud (Bregman 1990), 
nämligen dj:ns inspelade musik och hejarklackens sång, kolliderar. Samtidigt 
är det enligt mig en krock mellan en europeisk och nordamerikansk supporter-
kultur. I den nordamerikanska supporterkulturen finns inga hejarklackar enligt 
europeisk modell (se Ahlsved 2013, 145).30 Situationen blir mera komplex då 
det utöver en dj även finns en hejarklack och de båda försöker aktivera publi-
ken. Utgående från främst nordamerikansk empiri föreslår McLeod (2006, 535) 
att när man interagerar med musiken kombineras en sporthändelse med en 
social atmosfär som kan likna en fest. McLeod föreslår att det är åskådaren som 

30 Också traditionen med cheerleaders är ett kulturellt lån från Nordamerika och 
kan inte på något sätt jämföras med hejarklackar. 
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beslutar om hon vill delta i musiken. Men hur får man den finländska publiken 
motiverad att delta i festen och kanske rentav skapa den? 

Serena Facci (2013, 147–153) listar många olika faktorer som bidrar till att 
göra musiken på ett gym så lämplig som möjligt. Flera av dessa faktorer tangerar 
Karageorghis och Terrys (2009, 17) teorier om hur interna och externa faktorer 
i själva musiken ”reglerar den mänskliga kroppens motoriska mönster”. Även i 
de fall där det inte går att synkronisera musiken med rörelser anses musiken 
ge energi. Den finländska publiken verkar dock vara mera intresserad av att se 
sitt lag vinna än att delta i ett gemensamt spektakel. Oviljan att delta i musiken 
förklaras ofta genom att man kritiserar själva musikvalet. Men om man utgår 
från att spelavbrottsmusiken, oberoende av genre eller musikaliska preferenser, 
ska vara engagerande, är det svårt att hitta någon enkel förklaring till följande i 
Finland mycket vanliga situation: 

När matchen väl kommer igång igen hinner man bara spela ca fyra sekunder innan 
den igen blir avblåst. Genast kommer nästa musikstycke igång, I wanna rock av 
gruppen Twisted Sister (bmp ca 110). I jämförelse med den alldeles nyss spelade 
technolåten känns rocklåtens betydligt tunnare bas nästan som en befrielse. Det 
oaktat är de positiva effekterna av sången svåra att mäta. Om intentionen var att 
skapa mera ljud i hallen har man i varje fall inte lyckats med det då det nu är lika tyst 
som innan spelavbrotten, kanske t.o.m. tystare eftersom man nu till och med kan 
höra motståndarnas lilla hejarklack som på andra kortsidan skallar ”jyppi, jyppi”. 
Eteläpääty blir antagligen också medveten om att JYP:s hejarklack hörs och trummar 
igång publiken. Så småningom skallar Olé olé-ropen igen. … Jokerits spel rullar på 
frenetisk i JYP:s zon vilket publiken också noterar och försöker hjälpa laget att hålla 
upp intensiteten med trumslag på ca 135 bpm. Det är svårt att mäta stämning men 
sett till hela matchen har vi nu nått något slags klimax och publiken är med på no-
terna. Mitt i den intensiva Jokeritpressen får JYP ut pucken och det blir spelavbrott. 
Dj:n spelar en digital orgel-loop med den ”klassiska” spanska melodin [pasodoblen 
España cañí] man vanligtvis brukar höra i internationella matcher eller i NHL. Det 
blir fullständig kakofoni då publiken inte vill delta i accelerandot. Halvvägs in i musi-
ken ger publiken upp sina ”Jokerit-rop” och låter orgel-loopens accelerando ensam 
utmynna i det tillagda, välkända modulerande arpeggiot. När spelet väl kommer 
igång igen efter det ca 25 sekunder långa spelavbrottet börjar hejarklackens trumma 
igen att skalla och man får genast publiken med sig. (Jokerit–JYP 4.2.2014)

Ovannämnda exempel ska inte ses som en kvalitativ bedömning av dj:ns hant-
verk. Snarare illustrerar det hur den finländska publiken verkar prioritera hejar-
klackarna som ”stöd” framför inspelad musik. Trots att exemplet kan tyckas be-
visa det motsatta, är lagen nog medvetna om hejarklackens vilja att förverkliga 
sig själv samt deras viktiga roll som stämningsskapare i ishallen. Ibland koordine-
ras vissa händelser, exempelvis det tidigare nämnda sjungandet, av Katupoikien 
laulu (Harkimo 2014). Dj Juza konstaterar att i vissa situationer är det publiken 
som är musiken (2014): 

Låt oss säga att det uppstår en sådan situation där … jag hör att den där ”toinen 
puoli, toinen puoli”-sången31 börjar, då kan det hända att vi medvetet låter det vara 

31 Ritualen kallas populärt för ”Toinen puoli huutakaa meille”, se t.ex. Poittinen 
(22.3.2012).
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tyst. Då låter jag på sätt och vis människor förverkliga sig själva. Då är publiken mu-
siken. Ifall det skulle finnas musik med annan rytm ovanpå så skulle det kanske störa 
den [sången]. … Mikke: Jag skulle kalla det kakofoni.32 

I andra sammanhang har bakgrundsmusik som uppgift att befria oss från den 
kakofoni som framträder då musiken stängs av (Lanza 1999; Sterne 2013; Kas-
sabian 2013; Facci 2013). Den situation som uppstår när publikens och dj:ns  
intentioner inte möts verkar snarare att ”stänga av” publiken, eftersom det 
skapas en för publiken ofördelaktig lo-fi-situation (Ahlsved 2013). I det presta-
tionsbaserade gymsammanhanget har Facci (2013, 153) observerat att även om 
man inte kan följa musikens tempo rigoröst så hjälper den oss att orka kämpa 
vidare. Dock finns det uppenbara skillnader i motivet för att besöka ett gym och 
en idrottsarena. Enligt Facci (a.a., 159) försöker man på gym dölja det riktiga 
målet (fysiskt arbete) med motivation från musik som autonom aktivitet (lyss-
nandets nöje). Dj Juza menar att man i Finland är jättebra på att ge bekräftelse 
till laget och dess prestationer, men att man inte är intresserad av att applådera 
bara för applådernas skull (2014), det vill säga man besvarar inte spelavbrotts-
musiken som signal för att aktivera sig bara rakt av. Att bara klappa i takt till 
musiken utan orsak anses konstlat, vilket är en av orsakerna till att bland an-
nat HIFK inte använder exempelvis Kiss-cam eller Dance-cam33 för att aktivera 
publiken (Carlsson 2014) trots att det kunde bekräfta individens position som 
en del av evenemanget. Enligt Gaffney och Bale (2004, 28) finns det en viss 
självmedvetenhet i att se och känna sig vara deltaktig i en publik. Den här 
självmedvetenheten är givetvis inte bara visuell, utan publiken kan också höra 
sin röst och uppleva stämningen och atmosfären den är med och skapar. Ljud 
skapar och fyller platser och bidrar till en spatial upplevelse av platsen men det 
betyder samtidigt att ”avsaknad av fyllighet i ljudet” (a.a., 30) kan göra att inte 
ens en förhållandevis stor publik lyckas fylla platsen med ljud. 

Ordet ”tryck” är något som ofta används för att beskriva det kollektiva ljudets 
förmåga att fylla en arena. Storleken på ishallen i relation till publikmängden in-
verkar på publikens möjlighet att skapa tryck.34 Det tryck som publiken skapar 
är en förlängning av kroppen med vilken man försöker hjälpa det egna laget.  

32 ”Sanotaan nyt ett vaikkapa tulee joku semmoinen tilanne missä … kuulen 
että se alkaa se chantti, se ’toinen puoli, toinen puoli’ niin silloin me saadaan 
tietoisesti jättää hiljaiseksi. Koska mä annan ihmisten silloin tavallaan toteuttaa 
itseään. Silloin se yleisö on se musiikki. … Se että siinä on eri rytmi menevä 
musiikki päällä niin se voi olla että se sotkee sen. … Mikke: mä kutsuisin sitä 
kakofoniaksi.”
33 Kiss-cam är ett lekfullt element som kan förekomma i samband spelavbrott i 
sportarenor. En så kallad ”kyss-kamera” söker upp par i publiken och ackom-
panjerad av kyss-relaterad musik, vanligtvis Sixpence none the richers låt Kiss 
me, förväntas paret att kyssa varandra på skärmen i arenan. En dance-cam söker 
på motsvarande sätt upp ”dansvilliga” personer i publiken. Ofta spelas musik-
stycken som har karaktäristiska dansrörelser, exempelvis Psys låt Gagnam style.
34 Säsongen 2013–2014 hade HIFK ett publikmedeltal på 6 763 (max kapacitet 8 
200), Jokerit 9252 (13 349), TPS 5 150 (11 820) (Antti Seppänen personlig e-post 
13.11.2013). Publikkapaciteten är hämtad från Wikipedia (2014). 
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Hejarklackar som trängs på ståläktare smälter samma en gemensam kropp (Gaff-
ney och Bale 2004; Kytö 2011). Deras integritet och självständighet verkar dock 
vara orsaken till att de inte vill delta i största delen av den inspelade musiken. 
För att skapa ett välorkestrerat ”tryck” skulle föreningarna gärna se att alla skulle 
delta i den inspelade musiken. Men publiken behöver en viss massa, en ordentlig 
kropp för kunna fylla platsen med ljud. Om publiken utgör en kollektiv kropp, 
drunknar inte publikens ljud i den uppspelade musiken. I stället kan publiken få 
energi av musiken, så att den bidrar till att aktivera den kollektiva kroppen. Endast 
på så sätt kan publiken ta kontroll över musiken och i förlängningen ljudlandska-
pet och inte tvärtom uppleva att man blir styrd med musik. 

Det är också viktigt att påpeka att i de stunder då matchen är verkligt in-
tensiv, under t.ex. slutspel eller finaler, kan det då vara lika viktigt för publiken 
som för spelarna att hämta andan under spelavbrotten, vilket även HC TPS före 
detta dj Iku Viitanen (2008) har konstaterat.

Situationsspecifik musik

Ett sätt att ta vara på den energi och kraft som en publik besitter är att spela be-
kant musik vid mera standardiserade spelavbrott. I dessa situationer är publiken 
mera motiverad att ”haka på” musiken eftersom det motiveras av en händelse 
på planen. I vissa fall kan det bli en viktig del av själva upplevelsen av evene-
manget att inte bara höra de låtar som är en del av lagets historia utan också få 
möjligheten att delta i dem. 

Så kallad utvisningsmusik spelas i spelavbrottet efter att en spelare tillde-
lats en utvisning, ofta samtidigt som spelaren åker till utvisningsbåset. Det har 
mer eller mindre blivit tradition att musiken kommenterar utvisningssituatio-
nen. Historien bakom denna tradition kan igen sökas hos de nordamerikanska 
organisterna som snabbt kunde kommentera olika spelsituationer, t.ex. genom 
att spela Three blind mice åt domartrion (se Mihalka 2012, 52) ifall domarna ur 
hemmalagssynvinkel missade eller gjorde ett tveksamt domslut. Mylbeee har 
ibland tagit sig friheten att spela Sak Noels hitlåt Loca people (What the f**k!)35 
där refrängens hook, textraden ”what the fuck”, enligt honom passar bra som 
kommentar till oklara situationer. Överlag borde man undvika att kommentera 
domarnas arbete, men det finns egentligen ingen i ishockeyligans organisation 
som övervakar sådana övertramp (Arto I. Järvelä, personlig e-post 21.8.2014). 

Den utvisningsmusik som ofta är samma från match till match är däremot van-
ligtvis inte riktad mot domarna utan kommenterar själva utvisningssituationen, 
det vill säga understryker att en spelare har blivit utvisad. Utvisningsmusikens 
kommenterande funktion bygger ofta på låttexterna. Dock finns det uppenbara 
skillnader i hur hemma- respektive bortaspelaren porträtteras. Några exempel på 

35 Exempel på andra (o)lämpliga låtar, vilka i stundens hetta kan spelas som kom-
mentar till en utvisning, är exempelvis Basement Jaxx låt Where’s your head at 
eller Dios låt Holy diver. 
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utvisningslåtar för hemmalagets spelare är George Thorogood & The Destroyers 
Bad to the bone och Judas Priest Breaking the law. Bortalagets spelare utvisas ofta 
med musik som t.ex. Buster Poindexter Hit the road Jack eller varför inte barn-
visan Snickebo ur filmatiseringen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Musikens 
kommenterande funktion gör att musiken är i förgrunden. Kommentaren drar 
publikens uppmärksamhet till sig samtidigt som den tar vara på de reaktioner 
som publiken kan visa i dylika situationer. Publikens engagemang kommer från 
händelserna på planen, tas till vara och förstärks med musik:

En TPS-spelare dras ner och publiken reagerar kraftigt på tacklingen. Ilves får, till 
hemmapublikens stora förtjusning, en utvisning. Utvisningsmusiken Hit the road 
Jack drar igång genast. Publiken, inklusive hejarklacken, hakar på musiken och ”pe-
kar” mot spelaren och utvisningsbåset. (TPS–Ilves 25.10.2012)

Musiken för den här situationen är inte bara utvald på förhand, det är också all 
skäl att fundera på hur musiken ska synkroniseras med händelserna i hallen. 
Ibland, påpekar mylbeee, kan det vara bäst att vänta lite grann tills publiken har 
lugnat sig innan man spelar musiken. Annars kan ljuden och hela situationen 
”gröta till sig” (mylbeee 2013).

Gaffney och Bale (2004, 29) konstaterar, att det finns något animaliskt över 
hur människor skapar ljud på stadion genom att spontant och kollektivt reagera 
på visuell stimuli och skrika sådant som man i andra sammanhang skulle vara 
generade att säga. Musiken kan ta vara på denna spontanitet. Oftast spelas 
musik som på något sätt bidrar till en positiv stämning eller framställer de egna 
spelarna i positiv dager, utan att man för den delen häcklar motståndarna. När 
det egna laget inte spelar så bra eller är ordentligt på förlust verkar samma musik 
inte lika engagerande och kan i värsta fall tolkas som en ironisk kommentar över 
hemmalagets spelmässiga kvalité. 

Eftersom samma musikstycken ofta spelas i liknande situationer match efter 
match lär sig de som besöker många matcher kanske också att förvänta en viss 
musik i vissa situationer: 

Ca 12 minuter in i perioden uppstår en märklig situation. En HIFK-spelare tacklas av 
en HPK-spelare och spelaren blir kvar på isen. Spelet blåses av eftersom spelaren blir 
kvar liggandes på isen. Situationen verkar harmlös och Mikke Stenberg läser kommer-
siell info. Under texten han läser spelas någon rockmusik jag inte kan identifiera. När 
reklamtexten är läst tonas, som vanligt, musiken upp igen. Den tonas snart ner helt 
eftersom HIFK-spelaren verkar ha riktigt ont och ligger fortfarande kvar på isen. Efter 
en liten stund signalerar domaren plötsligt för en HPK-utvisning och publiken reagerar 
(positivt) på detta. Som bekräftelse på att det verkligen blev en utvisning spelas The 
Whos låt Who are you. (HIFK–HPK 23.1.2014) 

Ovannämnda incident visar hur mycket man kan förstå av att lyssna på mat-
chen. Eftersom situationen först verkade relativt harmlös fortsatte ljudflödet 
som vanligt med reklam och musik. De i hemmapubliken som inte noterade 
hur domaren plötsligt signalerade för en HPK-utvisning förstod det senast när 
bortalagets utvisningsmusik började spelas. Både tystnaden och utvisnings- 
musiken fungerade här som en signal för något. Enligt Schafer (1994 [1977], 275) 
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är signaler ljud som drar uppmärksamheten till sig, de har alltså en funktion 
och kommunicerar ett meddelande. Inom ljudlandskapsforskning anser man 
att signalers betydelse behöver sökas i relation till det sammanhang de hörs. 
De som är bekanta med reglerna vet att man inte får spela musik när någon 
ligger skadad, vilket bekräftas av tystnaden, och de som är vana matchbesökare 
vet att när The Whos låt Who are you spelas betyder det att bortalaget har fått 
utvisning. I andra sammanhang, t.ex. utanför det akustiska samhälle som HIFK 
med sin verksamhet skapar, kan The Whos låt givetvis fortsättningsvis associe-
ras med utvisningssituationen, men den kan ha många andra betydelser. 

Den musik som spelas i själva periodpauserna är inte lika noggrant utvald 
som den under spelavbrotten. Däremot kan musik mot slutet av periodpauserna 
vara mera än trevlig utfyllnad. Både HIFK och Jokerit använder periodpausens 
sista låt som signaler. Bill Miseners Let’s play hockey (HIFK) samt Motörheads 
The game (Jokerit) kan användas i slutet av periodpauserna som signal för att det 
är dags att söka sig in tillbaka eftersom matchen börjar snart. Dock kräver det 
en ljudlandskapskompetens för att kunna tolka musiken som inte bara musik, 
men också som en meningsfull signal. 

För den som har gått länge på HIFK:s matcher har låten Let’s play hockey 
säkert fått en betydligt mera affektiv funktion än en signal, även om den kan 
tolkas som en sådan. En del av de regelbundet använda sångerna, exempelvis 
Tepsi tekee kohta maalin36 och Whatever you want, har uppnått en helt egen 
status inom de olika föreningarna. Genom att de upplevs som en viktig del av 
lagets identitet förmår de engagera publiken på ett sätt som ”vanlig” spelav-
brottsmusik inte förmår göra. Under mina fältarbeten har jag noterat att dessa 
låtar, åtminstone tillfälligt, får publiken att engagera sig ”från noll” samt i po-
sitiva stunder skapar en nästa en euforisk stämning. Dessa hymner står enligt 
Tuovinen (2007, 12) för stabilitet. På lokal nivå är de klingande symboler, likt 
nationalsånger på internationella evenemang. Hymnerna används ofta i spel-
mässigt viktiga, kanske rentav kritiska situationer där publikens stöd för laget 
kan anses vara av stor betydelse, exempelvis vid power play eller efter time-
outs. Men man kan, givetvis, inte spela dem hur många gånger som helst under 
en match. 

Den målmusik, alltså de så kallade mållåtarna som spelas efter att laget har 
gjort mål, är kanske de mest ”heliga” av alla låtar i finländsk ishockey. När 
hemmalaget har gjort mål ljuder ofta en siren och euforisk glädje bryter ut. Den 
spontana glädjen behöver ingen musik, men mållåtarna anpassas ofta så, att när 
den största euforin har lagt sig, framträder musiken tydligare och publiken ges 
möjlighet att fortsätta att fira till musik. I den euforiska stunden glömmer åskå-
daren sig själv, den individuella identifieringen utövas kollektivt och publiken 

36 Tepsi tekee kohta maalin, som egentligen heter Nyt Teps!! är inspelad av Seitse-
män seinähullua veljestä 1976. Sången fungerar som hymn för hela TPS organisa-
tion, i vilken det även ingår andra sporter. Sångens melodi är känd som marschen 
Battle hymn of the Republic vilken härstammar från tiden för det amerikanska 
inbördeskriget. Melodin har använts av många fotbollsföreningar i Storbritannien. 
I Finland brukar den kallas Kalle-Kustaan muori eller Pikku Matin auto.
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får en möjlighet att gå in i ett kollektivt ”vi” tillsammans med musiken. I det här 
sammanhanget är det egalt att exempelvis Jokerits mållåt Bill Contis Gonna fly 
now på grund av dess långsamma tempo inte är lika ”klappvänlig” som HIFK 
målsång Flamethrower av J. Geils Band, samt att ingen av dessa två är lika ”sång-
vänlig” som HC TPS (Maali se on) Hunajata. I och med mållåtar bekräftas och 
förstärks den gemensamma kollektiva identiteten samtidigt som motståndar-
laget och dess supportrar kan bli fullständigt dominerade av ljudmassan.

Game over

Den största väsentliga skillnaden mellan ishockeydramat och ett teaterdrama är 
att utgången i en match inte är överenskommen i ett manuskript på förhand. 
Ishockey kan förliknas vid ett drama där publiken känner till reglerna på för-
hand och där den eventuella vinsten eller förlusten klarnar entydigt i slutet av 
matchen, i skillnad till ett teaterdrama där slutet kan lämnas öppet för tolkning 
(Ammondt 1991, 8–14). Vägen till en seger eller förlust är alltså svår att förutse, 
och tyvärr gör motståndaren mål ibland. När bortalaget gör mål måste den 
musikansvarige vara försiktig. HC TPS tidigare dj Iku Viitanen (2008) berättar: 
”Det är egentligen som att fylla ett hål i luften. Det är liksom ett dött ögonblick 
då”. När motståndarna gör mål, blir det därför ofta verkligen tyst, men det är 
legitimerad tystnad och anses vara ett bättre alternativ än att öka hemmalagets 
förtvivlan och låta motståndarna fira med musik. 

Det som står klart är att oberoende om hemmalaget har vunnit eller inte 
så ska publiken ta sig ut från arenan, gärna med gott humör så att man kom-
mer igen. Inför säsongen 2012 kompletterade mylbeee TPS:s traditionella seger-
musik, Kai Hyttinens Dirlandaa (1972), med förlustmusik, nämligen reggaegrup-
pen Kuningasideas Enemmän duoo ku soloo. Med sångvalet mjukar man upp 
den svidande förlusten lite grann så att ingen ska ”känna sig ensam”. Även Jo-
kerit understryker samhörigheten då man oberoende av vinst eller förlust tar 
farväl av sin publik med låten My sacrifice av rockbandet Creed. Refrängens 
inledande text ”When you are with me I am free, I’m careless, I believe” under-
stryker styrkan i kollektivet. I stil med fotbollslaget Liverpool FC:s ”hymn” You’ll 
never walk alone,37 understryker man samhörigheten samt att man som lagets 
supporter aldrig behöver vara ensam. När vissa sånger har repeterats tillräckligt 
ofta i vissa sammanhang kan tryggheten ligga i att höra själva sångerna i just den 
situationen. Säsonger, matcher, spelare, vinster och förluster kommer och går 
men musiken består. 

37 You’ll never walk alone sjungs på Liverpool FC:s hemmaarena Anfield Road 
och anses i fotbollssammanhang vara Liverpool FC:s hymn. Sången är ett av 
de allra mest kända musikstycken förknippat med sport och har, enligt Tuovi-
nen (2007, 19), blivit en symbol för Liverpool-supportrarnas kollektiva identitet. 
Ursprungligen är sången ur musikalen Carousel och är skriven av Rodgers och 
Hammerstein år 1945. 
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Konklusioner

Syftet med den här artikeln har varit att belysa hur inspelad musik används 
inom ramen för ett ishockeyevenemang i den finska ishockeyligan. Eftersom pu-
blikens ljud och aktiva deltagande är en förutsättning för evenemangets atmos-
fär vill jag föreslå att föreningarna genom att musiksätta ishockeyevenemanget 
framhäver tre grundläggande funktioner för ishockeymusiken.

För det första kan man konstatera, att den inspelade musiken fyller ut tom-
rum i ljudlandskapet så att publiken inte ska exponeras för tystnad. Detta är is-
hockeymusikens mest grundläggande funktion oberoende om den åhörs aktivt 
eller inte. Ur ett hemmalagsperspektiv är tystnad något man med alla medel vill 
undvika, eftersom det inte svarar mot förväntningarna på hur ett sportevene-
mang ska klinga. Oberoende av med vilken intensitet publiken lyssnar på musi-
ken bidrar den till att skapa och strukturera själva platsen, ishockeyverkligheten, 
framförallt eftersom exempelvis ishockeyarenan begränsar lyssnaren från ljud-
landskapet utanför. Sterne (1997) beskriver hur musiken i köpcentrum bidrar till 
själva arkitekturen i köpcentret, exempelvis gränsen mellan korridor och butik. 
Spelavbrottsmusiken framhäver gränsen mellan spel och inte spel, dvs. vad som 
hör till matchen och vad som inte gör det, samtidigt som musiken fyller ut au-
ditiva hål som skapas under matchen. Genom att spela musik i spelavbrotten 
går man in och förändrar ljudlandskapet: musiken binder ihop sekvenser med 
varandra och skapar ett konstant flöde. I detta flöde kan man framhäva olika 
förhållanden mellan rörelse och vila, vilket strukturerar evenemanget och bidrar 
till dess dramaturgi. Den musikansvarige dj:n förväntas inte endast kunna välja 
ut lämplig musik för olika tillfällen, utan också anpassa den så att musiken expo-
neras så fördelaktigt som möjligt enligt de krav situationen ställer. 

För det andra vill jag lyfta fram att musiken är avsedd att aktivera publiken 
och göra den mera kroppsligt delaktig i evenemanget. Spelavbrottsmusikens hu-
vudsakliga funktion är att inte bara att fylla ut döda stunder i själva matchflödet. 
Musiken i spelavbrotten bistår publiken att skapa en kollektiv ljudmassa för de 
tidsmässiga delar av evenemanget som inte kan fyllas med den inspelade mu-
siken. Genom att exponera musikstyckens mest karaktäristiska delar, de delar 
som är bekanta för publiken, förgrundar man musiken så mycket som möjligt 
så att den ska locka publiken till ett eget aktivt ljudskapande. Detta i motsats 
till hur producenter av bakgrundsmusik (”muzak”) förändrar musiken så att den 
ska undgå vår uppmärksamhet. Publiken som ljudskapare är exceptionellt viktig 
för evenemangets atmosfär. 

Säsonger, matcher, spelare, tränare, vinster och förluster må komma och 
gå, men musik kan erbjuda en av de mest bestående kopplingarna till ett lag. 
Musiken står för något beständigt, en kontaktyta till både nuet såsom det ma-
nifesteras i ishallen men också till gångna personliga upplevelser. Därför vill 
jag som tredje grundläggande funktion lyfta fram musikens roll att skapa och 
upprätthålla affektiva kopplingar till ett visst lag. Dessa känslor av samhörighet 
kan man återkomma till även långt utanför det avgränsade ljudlandskapet i is-
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hallen. Allra tydligast manifesteras denna funktion i publikens deltagande i den 
musik som upplevs som ”egen” av både föreningen och deras supportrar. Dessa 
sånger, exempelvis Whatever you want, är klingande symboler för laget och 
spelar en viktig roll i utövandet av supporterskapet. Att tillsammans, som ett 
gemensamt vi, få delta i denna musik i ishallen eller att år efter år få höra musi-
ken i ishallskontexten kan bli en väldigt meningsfull vardaglig musikupplevelse. 
All situationsspecifik musik behöver inte nödvändigtvis vara sådan musik som 
upplevs som lagets egen. Däremot är musiken beroende av den relation, som 
finns mellan lyssnaren (publiken) och laget, för att den ska förmå att väcka re-
aktioner hos publiken. 

Det som gör den finländska ishockeykontexten komplex, och som proble-
matiserar framförallt det två förstnämnda funktionerna, är att det under vanliga 
spelavbrott inte bara spelas musik av en dj, utan att det också finns en hejarklack 
som verkar konkurrera om den stora publikens uppmärksamhet. Det kan uppstå 
spänningar när publiken borthör den inspelade musiken och hellre deltar i he-
jarklackens aktiviteter. Det här har bland annat lett till att dj:n i viss mån måste 
anpassa den uppspelade musiken så att den inte kör över hejarklackarna. Å andra 
sidan har det här också lett till överenskomna ritualer. Publiken som besöker liga-
matcher i Finland, är mera benägen att följa hejarklackens rytmer och sånger än 
den musik som dj:n spelar. Publiken behöver en viss massa, en ordentlig kropp 
som med en gemensam röst kan fylla platsen med ljud. Hejarklacken erbjuder en 
kropp som kan ta kontroll över musiken och i förlängningen ljudlandskapet, så att 
man inte upplever att man blir styrd av den uppspelade musiken. 

De problematiska situationer som kan uppstå ser jag som en följd av en 
krock mellan två olika supporterkulturer: den europeiska samt den nord- 
amerikanska. Samtidigt ser jag dem också som reflektioner av ideologiska mot-
sättningar. Å ena sidan är sporten en del av underhållningsindustrin, vilket ma-
nifesteras i användandet av inspelad musik. Å andra sidan förväntas den inbe-
gripa ett entusiastiskt, ”äkta” publikengagemang. En match inbegriper således 
en önskan om att publiken med ljud deltar i skapandet av den upplevelse den 
själv har betalat för att ta del av. Matcherna blir populärkulturell underhållning 
för massorna, emedan hejarklackarna med sin verksamhet symboliserar kärle-
ken till laget. Att musiksätta sportevenemang kan ses som en utveckling mot en 
professionell upplevelseindustri där upplevelsen är i centrum, upplevelsen som 
publiken med sin delaktighet är med och skapar. Man kan således även fråga sig 
ifall den moderna kommersialiserade sportindustrin har svikit sin publik genom 
att exempelvis med musik försöka kompensera den idealbild av sporten som 
inte (längre) finns. 
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Let’s play hockey. Functions of ice hockey music

Music surrounds us in our everyday life and sport events are no exceptions. Mu-
sic at sport arenas are a part of the ubiquitous musics we don’t always notice, 
although the music affects us and structures the event in a fundamental way. 
Most of the academic research on the soundscape of sport has focused on the 
sounds of the crowd. The aim of this article is to illustrate how recorded music 
is used during an ice hockey game in the Finnish ice hockey league for men, 
the so-called “Liiga”. With material from ethnography conducted at live games 
and interviews with ice hockey DJs and other personnel, this article studies the 
different functions ice hockey music has during an ice hockey event. The article 
also studies for which purposes the music is chosen and adapted, and discusses 
the relationship between the DJs expectations and the audience reactions on 
the music. 

The study shows how the sounds created by the audience and the audi-
ence’s active participation are important for the atmosphere of the event. Re-
corded music, so called foreground music (Sterne 1997; 2013), is used to fill 
empty spaces in the soundscape, and prevents the audience to be exposed to 
silence. The music played by the DJ is also adapted to the ice hockey context 
by foregrounding characteristic parts of popular songs or songs perceived by 
the supporters as their “own”. This is done with the intention to activate the 
crowd (to make more sound). The recorded music can also create a sense of 
stability and belonging: especially songs that are perceived as “own” shape and 
uphold affective relationship to the team. What makes the Finnish ice hockey 
soundscape especially complex is the influence from European soccer culture. 
This influence, manifested by chanting supporter groups in the stands, is not 
solely unproblematic, since they, in addition to the DJ, compete for the atten-
tion of the crowd. 
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med sportevenemang. Detta är den andra artikeln ur avhandlingsprojektet. 


