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Inför årets hockeysäsong genomförde vi i Blue Front Support en enkätundersökning. Syftet med 

enkäten var att ge både medlemmar och icke medlemmar i föreningen chansen att påverka 

föreningens riktning, allt för att föreningen ska bli så bra som möjligt. Vi har sammanställt och 

analyserat svaret på enkäten. Noterbart är att 75% av de som svarade på enkäten ännu inte är 

medlemmar i föreningen. Vi ser detta som att det finns potential för föreningen att växa, för utsatt 

att vi tar till oss och arbetar med de åsikter som kommit in via enkäten. Varje ny medlem i föreningen 

hjälper oss att ännu bättre kunna uppfylla vårat mål – att stötta IK Oskarshamn. Vi har plockat ut de 

huvudsakliga resultaten ifrån enkäten nedan. 

Föreningens huvudfokus – stämningen på läktaren 
En övergripande majoritet är överens om att föreningens huvudsakliga uppgift är att skapa stämning 

på hemmamatcherna. Detta kommer påverka prioriteringar som görs i föreningen. Fokus kommer 

ligga på att ge klack och alla andra fans bästa möjliga förutsättningar för att stötta laget, exempelvis 

genom tifon, flaggor och trumkomp. Vi i styrelsen kan också föregå med gott exempel gällande 

klappning och sång, men resten behöver vi hjälp med. Vi är övertygade om att i princip alla som 

besöker IK Oskarshamns hemmamatcher vill ha den här magiska stämningen, det är dock viktigt att 

inse att ALLA besökare i Be-Ge Hockey Center är delaktiga i skapandet av stämningen. Om du själv 

inte klappar, då kommer aldrig hela arenan kunna klappa. Det är besökarnas gemensamma ansvar 

att skapa stämningen. Vi kommer göra allt för att ge förutsättningarna, men i slutändan gör vi det här 

tillsammans.  

Attityd – vi ska jobba för ett positivt supporterskap 
Mycket beröm har kommit in till föreningen. Det engagemang och driv som föreningens medlemmar 

visar upp har framhävts i en majoritet av enkätsvaren. Det sporrar oss i styrelsen att fortsätta jobba 

för att föreningen ska bli ännu bättre.  

En del kritik har kommit in om en negativ attityd i föreningen, dels i sociala medier, dels i klacken. 

Gällande sociala medier så är samtliga i Blue Front Supports styrelse överens om att fundera över sitt 

agerande i sociala medier. Åsikter i sociala medier är personliga och speglar inte nödvändigtvis 

föreningens åsikt, men vi i styrelsen är medvetna om att vi ska agera som förebilder även på våra 

privata konton. Vi kommer att jobba hårt för att främja ett positivt supporterskap även i sociala 

medier.  

Den andra delen gäller klacken. Även här så är Blue Front Support inte samma sak som klacken. Alla 

som står i klacken är inte medlemmar i föreningen, och alla som är medlemmar i föreningen står inte 

i klacken. Kritiken har riktat sig mot att klacken agerat för mycket negativt, något som vi givetvis tar 

till oss. Även här kommer vi ifrån föreningen och föreningen styrelse uppmuntra till ett positivt 

supporterskap. Vi kan inte ta ansvar för samtliga som står i klacken, men vi ämnar att föregå med 

gott exempel. Vi uppmanar också föreningens medlemmar att följa samma väg – att stötta IK 

Oskarshamn i med och motgång.  



Många har också eftersökt att klacken ska bli större. Det är givetvis något vi också vill, men precis 

med stämningen så kan vi bara arbeta med att ge förutsättningarna. Vi tror och hoppas att ett arbete 

mot ett positivare supporterskap kan få fler att vilja ta steget och bli en del av klacken. I ett 

samarbete med IK Oskarshamn kommer vi vid tillfällen i vinter testa att begränsa utrymmet på 

ståplats med  hjälp av en läktarflagga. Detta för att få en kompaktare ståplats, något som vi 

gemensamt tror kan generera en bättre stämning.  

Klackplacering och trumma 
En hel del åsikter som kommit in har varit motstridiga. Ungefär lika många svarande har hyllat 

klackens användande av en trumma som det är som har tyckt trumman bör tas bort. Samma sak 

gäller klackens position. Vi tar dessa åsikter på allvar och kommer fortsätta att kontinuerligt 

utvärdera dessa aspekter, men inför starten på säsongen görs inga stora förändringar.  
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