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Abstract 
 
Eva Kjellander (2013): Jag och mitt fanskap − vad musik kan betyda för 
människor  
Me and my fandom − what music can mean to people. Örebro Studies in 
Music Education 8, Örebro Studies in Educational Sciences with an 
Emphasis on Didactics 6.  
 
This dissertation aims to find further understanding of how people with 
special interest in a certain artist utilise music and the fact that they are 
fans in their everyday lives. I have opted to study two fans included in each 
group selected for this study: Kiss, Status Quo and Lasse Stefanz, one male 
and one female fan belonging to each respective group. I have worked ac-
cording to grounded theory as a method, and through an analysis of their 
musical life stories, I have attempted to identify why they became fans and 
how them being fans has affected them in their lives.  
     Four categories, fandom as: a marker of identity, socialisation, a form 
of self therapy and a pseudo religion and the core category authenticity 
usage show the results of the study. The categories show that to a large 
extent it all comes down to the musical identity of these people, i.e. the 
identity of being a fan, and their experiences of being fans. They have been 
socialised into a specific genre, which has meant increased interest in a 
specific artist. Family, media and friends have all played a part in this so-
cialisation. The informants have developed cultural competence as con-
cerns their idols, although they have also gained the subcultural capital 
resources required in order to come across as credible fans. Various kinds 
of experiences offer meaning and nourish the fans. Security and stability in 
everyday lives are also contributing factors to them being fans and the 
music offers them something that they are unable to acquire from else-
where. They have established different strategies in order to be able to be 
fans, one of these being legitimacy. A vital part of this legitimacy consists 
in them viewing the bands as authentic, i.e. important. 
 
 

Keywords: fan, fandom, identity, popular music, grounded theory, 
subcultural capital, experiences, learning, meaning, authenticity. 
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Del I  
Prolog 

Juha undrade hur han skulle reagera när Sweet gjorde entré. Skulle han 
svimma? Kräkas? Börja darra och skaka? Svårt att veta. Det var utan tve-
kan det största ögonblicket i sitt liv som han stod inför. Om han var ett 
riktigt fan borde han nog svimma. Skrika skulle han förstås göra. Jenny 

och han hade faktiskt provskrikit flera gånger sista månaden i Jennys gille-
stuga. De hade övat till ”Hell raiser”. De satte på singeln och sedan skrek 
de allt vad de kunde medan de föreställde sig att Sweet kom in på scenen 

och började spela. Och nu var Juha och Jenny faktiskt på väg. In till mötet 
med Sweet. Just nu var Sweet nånstans i stan på väg till mötet med Juha 
och Jenny. […] Han ville vara sedd. Han ville få vara viktig i Sweets liv 

som de var viktiga i hans. (ur Ett ufo gör entré av Jonas Gardell) 
 

Är det så här det är att vara ett fan? Ja kanske om man som i Juhas och 
Jennys fall är tolv år. Mitt fanskap började när jag var nio år och familjen 
satt samlad framför teven för att titta på ett, sedan flera år tillbaka, mycket 
populärt program, Eurovision Song Contest. Musik hade jag lyssnat på i 
alla former under mina dittills levda år. Det spelades klassisk musik, opera, 
storbandsjazz, svensktoppslåtar och en och annan topplistelåt på skivspela-
ren hemma. Båda mina föräldrar var musikaliskt intresserade och spelade 
piano och sjöng med stort intresse. Jag visste inte när jag satte mig på gol-
vet framför teven vad som väntade mig. När ABBA kom in på scenen i 
Brighton och spelade sin Waterloo var det som om världen stannade upp. 
Jag hade aldrig tidigare hört, eller för den del sett, något liknande. Två 
killar och två tjejer i häftiga kläder som spelade en makalös låt. Dagen 
efter gick jag iväg och köpte min första skiva hos den lokala radiohandla-
ren, singeln Waterloo.  

Ett par år senare fastnade jag för Kiss. Jag tyckte musiken var otroligt 
bra, men killarna i bandet var lite otäcka med sina sminkade ansikten och 
blodet som sprutade. Trots detta var mitt rum tapetserat med affischer med 
Kiss. ABBA hade jag inte glömt bort utan jag köpte fortfarande regelbun-
det de skivor som släpptes. Nu var jag ungefär lika gammal som Juha och 
Jenny. I min värld fanns inte ens tanken att man kunde gå och se sitt favo-
ritband uppträda. Kanske för att min bästa vän inte var ett dugg musikin-
tresserad och därmed samtalade vi inte om musik, eller helt enkelt för att 
jag var nöjd med att sitta på mitt rum och lyssna på musiken och titta på 
bilderna. Det dröjde ända tills jag var 19 år innan jag fick se Kiss live. Jag 
skrek inte alls. Jag stod helt stum i två timmar och bara förundrades över 
att de fanns ”på riktigt”.  
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Tre år tidigare hade en kamrat spelat en låt med Status Quo för mig. Det 
blev samma upplevelse som när jag hörde ABBA första gången. Jag började 
gå på deras konserter och köpte allt jag kom över: skivor, böcker, posters 
och inspelade konserter på VHS. Oavsett om det gällt ABBA, Kiss eller 
Status Quo har jag alltid fått höra att jag kommer att tröttna på dem så 
mycket som jag lyssnar på dem. Än så länge har jag inte tröttnat och nu 
har det snart gått 40 år sedan jag hörde ABBA första gången. Är jag ett 
fan? Ja det är jag även om jag inte kräks, svimmar eller skriker mig hes 
under en konsert. Nu är jag ett vuxet fan och musiken är lika viktig för 
mig nu som den var när jag var nio år. Jag är inte ensam om detta. Det 
finns många människor som kan ses som vuxna fans och som har hållit 
fast vid sina favoritband i flera decennier. Det är om några av dessa som 
denna avhandling handlar. 

 

Disposition 
Undersökningen är gjord utifrån metoden grounded theory, och därför är 
dispositionen utformad med hänsyn till denna metod. Avhandlingen är 
indelad i fyra delar och i del ett presenteras kortfattat bakgrund, syfte och 
metod. Dessa är viktiga för förståelsen av den kommande texten och ligger 
till grund för själva undersökningen. Enligt grounded theory-metoden bör 
forskaren inte ha låst sig i befintliga teorier då meningen är att nya teorier 
ska genereras. Därför kommer teoretiska utgångspunkter att presenteras i 
direkt anslutning till resonemanget om den grundade teorin som växt fram 
ur materialet, då de tagits fram efter att den grundade teorin uppstått. 

Del två är informanternas egna musikaliska berättelser. Dessa livsberät-
telser presenteras så som jag förstår dem. Berättelserna är sedan de data 
som analyseras och ur vilka den grundade teorin uppstår.  

Del tre återknyter till metoden och den grundade teorin beskrivs. Här 
presenteras även de teoretiska utgångspunkterna som används i analysar-
betet. Dessa teoretiska utgångspunkter är framtagna för att hjälpa till att 
förklara den grundade teorin. 

Del fyra består sedan av analys av informanternas musikaliska livsberät-
telser, där olika kategorier samt en förklarande kärnkategori lyfts fram och 
diskuteras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Undersökningen 
fullföljs därefter med ett avslutande resonemang.  
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Kapitel 1 
Inledning 

Bakgrund och definition 
Människan har alltid haft ett behov av att se upp till någon och bland an-
nat har vetenskapsmän, politiker, monarker och kompositörer under år-
hundraden varit viktiga förebilder. Även om musikfans numera främst 
associeras med populärmusik har fenomenet sedan länge varit en del av 
musikkulturer i allt från opera till folkmusik (se Cavicchi 1998). 

 

I define fandom as the regular, emotionally involved consumption of a given 
popular narrative or text in the form of books, television shows, films or 
music, as well as popular texts in a broader sense such as sports teams and 
popular icons and stars ranging from athletes and musicians to actors 
(Sandvoss 2005:8). 

 
Detta är en övergripande definition av vad det innebär att vara ett fan, och 
i vilken säkerligen många människor kan passa in. Vi kan följa en tevese-
rie, fastna för en författare eller helt enkelt beundra en duktig idrottsman. 
Men det är inte dessa fans jag undersöker. Jag ska i det följande försöka att 
beskriva hur jag ser på fans och fanskap.  
     NE definierar fan som ”en ivrig beundrare av berömd person.” Ordet 
fan kom till svenska språket 1951 (Nationalencyklopedins ordbok 2008). 
Cavicchi menar att det finns två ursprung för ordet fan: Dels kan det vara 
en förkortning av engelskans fanatic (fanatisk) som har betydelsen ”som 
hårt och blint kämpar för ngn sak i övertygelsen att alla motståndare har 
fel” (Nationalencyklopedins ordbok 2008) och dels kan det komma från 
ordet ”fancy” (gilla). Båda betydelserna har sin upprinnelse i sportvärlden i 
USA under 1800-talet (Cavicchi 1998:38). På svenska har vi inget ord för 
det engelska fandom och därför väljer jag att översätta det med ordet fan-
skap. Med det avser jag inte några negativa implikationer. 

 
Det är inte enkelt att definiera vad ett fan och ett fanskap är och innebär. 
De flesta människor har säkerligen en uppfattning om vad det är, men den 
skiljer sig troligtvis åt från person till person. Vissa personer anser sig kan-
ske vara fans medan andra inte gör det, även om de rör sig inom samma 
sociala grupp med intresse för en artist, ett tv-program eller kanske ett 
fotbollslag. Intressant att notera är att vi i Sverige ofta använder begreppet 
supporter istället för fan när vi talar om fotbollsanhängare. Inte heller an-
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vänds begreppet fan när vi talar om dem som har en förkärlek för exem-
pelvis kungahus, politiker, konstnärer eller skådespelare. Då är man istället 
rojalister, beundrare, kännare eller kanske konnässörer. Därför vill jag 
skilja mellan denna typ av fans, som undersökningens informanter kan 
sägas tillhöra, och dem som beundrar personer utifrån exempelvis ideolo-
giska, politiska eller religiösa ståndpunkter. För mig är alltså fans och be-
undrare olika saker, men jag lägger inga värderingar i de skilda synsätten. 
Det är olika utgångspunkter som antas när människor som har specialin-
tresse i olika typer av personer eller företeelser studeras. Jenson (1992) 
menar att:  
 

Apparently, if the object of desire is popular with the lower or middle class, 
relatively inexpensive and widely available, it is fandom (or a harmless 
hobby); if it is popular with the wealthy and well educated, expensive and 
rare, it is preference, interest or expertise (s. 19).   

 
Tydligt blir det om vi jämför beundrarskarors sammanslutningar kring 
stora stjärnor. Inom populärmusiken kallas det för fanklubbar medan det 
inom den klassiska musiken talas om sällskap. Ingen skulle säga att de 
tillhör till exempel Jenny Linds fanklubb. Det heter Jenny Lind-sällskapet.  

Crawford (2004) säger: ”Much of what makes someone a fan is what 
located within her or his personal identity, memories, thoughts and social 
interactions” (s. 4). Han skriver vidare att vissa ser sig som fans även om 
de inte utövar sitt fanskap på ett sätt som andra fans tycker man ska göra 
för att kalla sig ett fan. Som exempel tar han upp de fotbollsfans som sitter 
hemma och tittar på matcher på teve istället för att gå och se dem live. 
Därför ser Crawford att en definition av fans ytterst har att göra med au-
tenticitet, det vill säga vem och vad som bedöms ha det rätta sortens fanbe-
teende (Crawford 2004:20). Utifrån ovanstående resonemang vill jag defi-
niera fans med utgångspunkt i nedanstående modell som jag gjort om med 
inspiration från Abercrombie och Longhurst (1998:144).  
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Bilden visar de fem olika nivåerna av fanskap som jag utgår ifrån, samt de kompe-
tenser om är kopplade till dessa. Bilden är inspirerad av Abercrombie och Long-
hurst (1998:144). 

 

 

Kompetens 

Konsument Fan Kultfan Hardcore 

fan 

Fanprodu-

cent 

Allmänt Allmänt intresse 

av musik. 

Mer specialise-

rat intresse. 

Har en eller 

flera grupper 

vars skivor 

man köper, 

laddar ner eller 

streamar. 

Är fans 

till artis-

ter som 

har 

någon 

form av 

kultsta-

tus. Går 

på kon-

serter. 

Samlar på 

skivor 

med 

artisten.  

Med i 

fanklub-

bar och 

nätverk. 

Går på 

alla 

konserter 

som är 

möjligt. 

Samlar på 

allt som 

har med 

artisten 

att göra.  

Har visst 

samröre med 

artisten. 

Driver offici-

ella hemsidor 

eller fan-

klubbar.  

Analytisk 

kunskap 

Generell kun-

skap. 

Har kunskap 

om skivor och 

genrer i stort. 

Kan en 

del om 

sin artist 

och vet 

vilka 

skivor 

som 

släpptes 

när. 

Kan 

“allt” om 

artisten, 

både 

privatliv 

och 

yrkesliv. 

Kan vara 

kalender-

bitare.  

Har kunskap 

om markna-

den och 

tillgång och 

efterfråga. 

Manifesta-

tion   

Köpa skivor, 

ladda ner eller 

streama musik i 

de genrer man 

uppskattar. 

Legitimera sitt 

fanskap. 

Visa att 

man är 

ett auten-

tiskt fan.  

Visa att 

man är 

ett auten-

tiskt fan. 

Grindvakter. 

Vinstdrivan-

de eller som 

en autentici-

tetsmarkör 

gentemot 

journalister, 

forskare.  
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Jag ser det som olika nivåer som används för att på skilda sätt legitimera 
sitt fanskap, något som jag återkommer till i resultatdelen. Konsumenten 
(se modellen) ser jag som den allmänt musikintresserade, som köper ski-
vor1 utifrån ett generellt intresse. För denne är det viktigare med vilka gen-
rer man tycker om än med enskilda artister. Fanet har ett lite mer speciali-
serat intresse och har fastnat för en eller flera artister som han eller hon 
köper skivor med, är musikaliskt allmänbildad och går på enstaka konser-
ter med favoritartisterna. Kultfanet är fan till artister med kultstatus. Som 
jag ser det kan det räcka att artister har varit aktiva länge för att de ska få 
en form av kultstatus. Detta fan går på konserter och samlar på skivor. 
Han eller hon har kunskap om artistens karriär och viktiga skeenden i den. 
Hardcorefanet benämner Abercrombie och Longhurst enthusiast. Jag väljer 
att använda ett annat begrepp eftersom benämningen hardcorefan är den 
som används vid diskussioner på hemsidor, i musiktidningar och bland 
fansen själv. Detta är det fan som kan allt om sin artist. Han eller hon går 
på alla konserter som är möjligt och samlar på allt från tidningsurklipp till 
autografer. Slutligen har vi fanproducenten, den som har en viss koppling 
till artisten och därmed anses ha högst status bland övriga fans. Han eller 
hon blir en form av grindvakt mellan artisten och fansen. Övergångarna 
mellan de olika nivåerna är flytande och har på intet sätt vattentäta skott. 
Dessutom är det fullt möjligt att tillhöra flera olika nivåer samtidigt. Ett 
hardcorefan kan samtidigt vara en konsument i en helt annan genre och en 
fanproducent kan vara ett fan till en annan artist. Utgångsläget för min 
studie var att mina informanter initialt kunde placeras in under benäm-
ningen hardcorefans. En utförlig diskussion kring vad resultatet visat finns 
i del fyra. 

 

Tidigare forskning 
Forskning om fans har framför allt skett inom området kulturstudier och 
det finns många studier gjorda kring detta fenomen, där forskarna framför 
allt fokuserat på fansen utifrån tre hörnstenar: konsumtion, kommersialism 
och medieanvändning. En av de första böckerna i sitt slag är Henry Jenkins 
Textual Poachers (1992a). Flera undersökningar är gjorda om till exempel 
Star Trek-fans (se exempelvis Bernardi 1998; Tulloch & Jenkins 1998; 
Barrett & Barrett 2001), fans till teveprogram (se exempelvis Brower 1992; 

                                                      
1 Eller kanske snarare köper musik. För undersökningens fans handlar det dock om 
att köpa skivor. De är alla över 30 år och vana vid att få en fysisk vara i utbyte. För 
yngre personer handlar det i dag mer om att antingen köpa och ladda ner enstaka 
låtar via Internet, eller helt enkelt streama musik.   
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Harrington & Bielby 1995), filmfans (Lewis 1992) och sportfans (se till 
exempel Sandvoss 2003; Crawford 2004). Om musik har det gjorts studier 
om bland annat Beatlemania (Ehrenreich, Hess & Jacobs 1992) Bruce 
Springsteen-fans (Cavicchi 1998), Elvis Presley-fans (se till exempel Hiner-
man 1992; Doss 1999) och Led Zeppelin-fans (Fast 2001).  

Forskningen om fans har haft ett kollektivt fokus i avsikt att studera 
grupper av fans, exempelvis Bruce Springsteens fans (se Cavicchi 1998). Få 
eller inga individstudier är gjorda.2 Dessutom har det inte gjorts någon 
studie vare sig inom musikvetenskap eller inom musikpedagogik (ovanstå-
ende studier om musik är gjorda inom andra ämnen). Däremot finns det 
inom musikforskning vissa undersökningar gjorda om människors musik-
vanor. I dessa har det framkommit att musik ofta används för att reglera 
olika känslolägen, (se exempelvis DeNora 2000; Lilliestam 2006 och Bos-
sius & Lilliestam 2011) men också för att skapa en form av ”soundtrack” 
till livet. Musik betyder olika mycket för olika individer. Många tycker om 
musik, men har ingen närmre relation till den, medan andra inte säger sig 
kunna leva utan musik. Somliga lyssnar mer på vissa genrer än andra, me-
dan andra håller sig strikt till en genre. Flera försök har gjorts att förstå 
vilken betydelse musik har i människors liv.  

I DeNoras Music in everyday life (2000) visar hon via olika etnografiska 
studier, samt djupintervjuer, hur människor skapar sina personliga och 
sociala liv med hjälp av musik. Musiken har en aktiv funktion i denna kon-
struktion där identitetsskapande har en central roll. DeNora visar att män-
niskor i stor utsträckning aktivt använder musik för att skapa sina liv ge-
nom att till exempel välja musik som passar till olika aktiviteter och sin-
nesstämningar. I Lilliestams Musikliv (2006) för han ingående diskussioner 
kring olika teman där människors musikanvändning är i fokus. Från en 
kulturanalytisk utgångspunkt lyfter han fram forskningsrön, tidningsartik-
lar och statistik som visar på vilket sätt människor använder sig av musik i 
det dagliga livet. Hans resultat visar att det egentligen finns fler frågor än 
svar på frågorna: vad gör människor med musik och musik med männi-
skor? Syftet med boken är inte att finna ett svar utan snarare att diskutera 
olika infallsvinklar av människans musikanvändning. I Bossius och Lillie-
stams Musiken och jag (2011) har forskarna i en större intervjuundersök-
ning frågat ett antal människor hur musik påverkar dem. Utgångspunkter-
na är i grunden sociologiska, där Pierre Bourdieus begrepp fyller en stor 
funktion, och överlag utgår resonemangen från olika kultur- och samhälls-

                                                      
2 De enstaka individstudier som finns är anekdotiska berättelser där forskarna 
lyfter fram sina egna fanskap och resonerar kring dessa. De är subjektiva till sin 
karaktär och inget som jag väljer att fokusera på. 
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teorier. Slutsatser som kan dras är att musik har olika stor betydelse för 
människor, allt ifrån dem som menar att de inte har någon relation alls till 
musik, till dem som anser musik vara livsnödvändig. Men, samtliga under-
sökningar visar ändå att musik är betydelsefull för de flesta och att olika 
typer av musikstycken och artister används för att hantera olika livsskeen-
den.  

Övrig litteratur som varit viktig för min undersökning är viss över-
gripande fanlitteratur som The Adoring audience (Lewis 1992), en antologi 
med olika artiklar som rör allt från identitet till sexualitet, Fans: the mirror 
of consumption (Sandvoss 2005), som undersöker fanskap utifrån sociala, 
kulturella och psykologiska utgångspunkter. Sandvoss grundtanke är att 
fans och fanskap har en intim koppling till dagens konsumtionssamhälle, 
och Fan cultures (Hills 2002), där olika typer av kulturanalyser, med allt 
från Frankfurtskolan till psykoanalys, används för att resonera om grupper 
av fans så som Star Trek-fans, Elvis Presley-imitatörer och Arkiv X-fans. I 
stor utsträckning behandlar Hills hur medieklimatet ser och har sett ut 
samt den koppling som kan göras till olika slags fanskap. Alla dessa böcker 
lyfter på olika sätt fram och visar på fans som mediakonsumenter och hur 
de kan förstås. Mer om detta i resultatdelen.  

 

Media 
Medielandskapets förändring är en viktig utgångspunkt för att förstå in-
formanterna och deras berättelser. Internets genomslag, som innebar en 
ökad tillgänglighet, ger andra förutsättningar idag än vad som funnits tidi-
gare. Möjligheterna att lyssna på och uppleva olika slags musik var annor-
lunda för de ungdomar, till exempel undersökningens informanter, som 
växte upp i Sverige under 1960−1980-talet, jämfört med hur det är för dem 
som växer upp idag. Medieutbudet var begränsat till ett fåtal kanaler i 
radio och teve samt enstaka tidskrifter med fokus på ungdomsmusik. Där-
för fick dessa stor betydelse för spridningen av populärmusiken.  

Radion var tidigt det viktigaste mediet för att förmedla musik och Ra-
diotjänst började sina reguljära sändningar redan 1925. 1928 startade man 
programmet Grammofontimmen där schlagers blandades med klassisk 
musik (Malmström 1996:90f). Sveriges Radio var på intet sätt inriktat på 
ungdomsmusik och det dröjde innan radion startade speciella program för 
ungdomar. Det spelades dock en del rockmusik i önskeprogrammet Sveri-
ges Bilradio, som startades 1956, men inte förrän med programmet Spisar-
party 1957 hade man en mer direkt fokusering på rockmusiken. Det dröjde 
till hösten 1959 innan man på allvar sände rockmusik live på radion. Detta 
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skedde i programmet Topp pop muff som sändes från Nalen i Stockholm 
(Brolinson & Larsen 1997:55, 60).  
 
Sveriges Radios melodiradio startade i maj 1961. Detta skedde som en 
direkt åtgärd riktad mot Radio Nord.3 Från Sveriges Radios håll var man 
mån om att monopolet skulle behållas och man tog avstånd från den re-
klamfinansierade radio som Radio Nord var. Då det inte var möjligt att 
snabbt lagstifta mot piratradiostationerna beslutade man sig i stället för att 
försöka konkurrera ut dem genom att sända samma typ av lättare under-
hållningsmusik (Kotschack 2009:180, 192). Tidigare hade de populära 
piratradiostationerna varit de enda medier där ungdomar kunde lyssna på 
populärmusik och framför allt Radio Luxemburg,4 hade haft stor betydelse 
för spridningen av amerikansk och engelsk populärmusik (Malmström 
1996:171). I oktober 1961 startade två radioprogram som riktade sig di-
rekt till ungdomarna, Rock 61 och Tio i Topp. Det ena programmet, Rock 
61, bytte året efter namn till Pop 625 och årtalet fortsatte att förändrades 
efter vilket år det var. Dessa var halvtimmeslånga program där Klas Bur-
ling presenterade nyutkomna skivor. Två dagar i veckan spelade han låtar 
från Englands- och USA-listorna. Det andra programmet, Tio i Topp, sän-
des fram till och med 1974 men ersattes omedelbar av två program, Popo-
rama och Discorama, som Kaj Kindvall var programledare för. 1984 ersat-
tes dessa av Tracks, fortfarande med Kindvall som programledare (Lillie-
stam 1998:83, 116). Tracks lades ner 8 januari 2011. Ytterligare ett pro-
gram med fokus på populärmusik såg dagens ljus 1962, Kvällstoppen. 
Kvällstoppen baserades på försäljningslistorna hos ett antal butiker runt 
om i landet och 20 låtar listades. Programmet lades ner 1975, men hade 
fram till dess fungerat som den officiella svenska försäljningslistan. I och 
med radiomonopolets upphörande 1993 öppnades det upp för en ström av 
nya möjligheter att uppleva musik, och Sveriges Radios betydelse för dis-
tributionen av ny musik blev därmed mindre viktig.  
                                                      
3 Radio Nord startades i mars 1961 och tvingades lägga ner i juni 1962 då en ny 
lag antogs som gjorde det kriminellt att sända piratradio. Stationen var reklamfi-
nansierad och hade fokus på underhållning och deras lista De tio blev prototypen 
för Sveriges Radios Svensktoppen (Kotschack 2009).  
4 Radio Luxembourg hade grundats i Luxemburg under 1930-talet och de hade 
redan från början sändningar på flera olika språk. Under krigsåren hade stationen 
sändningsuppehåll, men 1951 startade de sina engelskspråkiga sändningar. Från 
och med 1956 förmedlade den legendariske amerikanske discjockeyn Alan Freed 
den nya rockmusiken till lyssnarna (Kotschack 2009:72).  
5 Detta visar tydligt hur språkbruket förändrades och pop kom att ersätta rock som 
allmän benämning på ungdomsmusiken.  
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Mellan 1985 och 2002 sändes programmet I Afton Dans live från någon 
danstillställning under lördagskvällen. Programmet ersattes 2003 med Ka-
las, som sändes på fredagskvällar. Kalas sändes sista gången i januari 2009. 

De tre band, vars fans jag valt att undersöka: Kiss, Lasse Stefanz och 
Status Quo, har alla en stor skara fans i Sverige. I en tid innan Internet 
blivit var mans egendom betydde radio, teve och tidningar väldigt mycket 
för att ett band skulle slå genom utanför den lokala miljön. Lasse Stefanz 
slog igenom i hela landet mycket tack vare Svensktoppen, men också ett 
teveprogram som Nygammalt6 hade stor betydelse. Visserligen hade de 
turnerat flitigt under åren sedan starten, men inte förrän de kom med i 
radio och teve blev de kända hos den stora publiken. Kiss uppmärksam-
mades genom tidningarna Poster och Okej och trots få spelningar i Sverige 
skaffade de sig en stor fanskara, mycket genom sin visuella image som 
skapade en nyfikenhet hos den unga läsaren och fick denne att gå iväg och 
skaffa en skiva med bandet. Status Quo turnerade tidigt i Sverige och 
uppmärksammades av tidningar som Poster och Tiffany. Dessutom spela-
des de flitigt i radioprogrammet Poporama redan 1975. 

 

Syfte  
Jag vill med denna undersökning skapa förståelse för hur vuxna fans an-
vänder sig av musik i sina liv, och visa hur deras fanskap påverkar dem i 
vardagen. Syftet är därför att undersöka hur och varför vuxna människor 
med ett specialintresse för en viss artist använder musiken och utövar fan-
skapet i sina liv. 

 

Urval och avgränsning 
Med utgångspunkt i tre olika populärmusikaliska genrer: rock, hårdrock 
och dansband undersöker jag i denna studie hur ett fåtal fans använder och 
talar om musik utifrån sina olika fanskap. De artister vars fans jag har 
undersökt är Status Quo (rock, bildades 1962), Kiss (hårdrock, bildades 
1973) och Lasse Stefanz (dansband, bildades 1967). Alla banden kan sägas 
tillhöra en musikalisk lågstatusgenre. Hårdrocksgenren är sedan begynnel-
sen sedd som en lågstatusgenre. Så är även dansbandsgenren även om vissa 
försök har gjorts på senare tid att höja statusen något. Jag tänker till ex-

                                                      
6 Viktigt i sammanhanget att notera är att det vid denna tidpunkt enbart fanns två 
tevekanaler. Detta gjorde att många människor såg samma program, och dessa blev 
sedan ofta det stora samtalsämnet dagen efter det sändes. 
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empel på programmet Dansbandskampen7 eller de dokumentärer om 
dansband som alla sänts i SVT under 2008. Status Quo tillhör rockgenren, 
men inom denna genre finns en mängd subgenrer. Få band har hög status 
och Status Quo hör definitivt inte till dessa. Den variant av rock de spelar 
skulle man kunna kalla boggierock.  

Urvalet är gjort efter kriterierna att det ska vara olika genrer och att ar-
tisterna ska ha varit aktiva sedan genrens början, och därmed haft tid att 
skaffa sig en ordentlig fanbas. Artisterna ska även ha en stor publik i Sveri-
ge och fortfarande vara aktiva. Genom att välja ut ett engelskt (Status 
Quo), ett amerikanskt (Kiss) och ett svenskt (Lasse Stefanz) band kan jag 
även undersöka om tillgängligheten har någon betydelse för fansen. Det är 
betydligt lättare att se Lasse Stefanz live än vad det är att se Kiss. Att jag 
valt just dessa band beror på att jag har en god förkunskap om Kiss och 
Status Quo. Jag är bekant med deras repertoar och karriär, kunskap som 
hjälper mig i min förståelse av informanternas berättelser. Dessutom gav 
det mig tillträde till de miljöer som fansen vistas i. Det finns andra band 
som också skulle passa in i undersökningen. Rolling Stones eller Eagles 
skulle passa in i rockgenren och Alice Cooper eller Judas Priest i hård-
rocksgenren. Anledningen till att valet föll på Lasse Stefanz var att jag efter 
att surfat runt på olika dansbands hemsidor fann deras sida tilltalande, 
med ett forum där det var möjligt att söka informanter. Dessutom hade jag 
turen att SVT samtidigt uppmärksammade just Lasse Stefanz med en do-
kumentär. Valet kunde dock lika gärna ha fallit på till exempel Streaplers 
eller Flamingokvintetten. 
 
Jag har gjort ett urval av två fans, en man och en kvinna, till respektive 
band. Ett viktigt kriterium vid urvalet var att de skulle ha följt favoritgrup-
pen i minst tio år, gärna längre. Detta för att vara säker på att de ”kan” 
sitt band och att de är insatta i den kultur som finns runt artisten. Kontak-
ten är tagen på olika sätt beroende på vilket band det gäller. Status Quo-
fansen tog jag kontakt med vid ett konsertbesök sommaren 2008. Det var 
två personer som jag sett tidigare på konserter och som jag vet har varit 
fans länge. Båda är, eller har varit, aktiva på forumet, SQMB − Status Quo 
Message Board, på Status Quos hemsida. För att finna Kiss och Lasse Ste-
fanz-informanter annonserade jag på deras respektive chatforum. Det föll 
väl ut med Lasse Stefanz-fansen. Jag fick cirka tio svar och efter att ha bett 
dem skicka en kort beskrivning av hur deras fanskap såg ut valde jag ut 
två. Det var lite svårare att finna villiga Kiss-fans. Ett svar fick jag via hem-

                                                      
7 Dansbandskampen är ett tävlingsprogram som korar Sveriges bästa dansband, 
och det började sändas i SVT hösten 2008. 
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sidan av en man som var mer nyfiken än villig att ställa upp. Jag lovade att 
återkomma till honom om jag inte hittade någon annan. Efter att ha dryf-
tat problemet med att hitta informanter med en kollega visade det sig att 
han var bekant med ett Kiss-fan. Denna person tog jag kontakt med och 
han var mycket intresserad av att ställa upp. För att få tag på ett kvinnligt 
Kiss-fan gick jag igenom medlemsregistret på Kiss svenska hemsida. Alla 
namn som såg ut att tillhöra kvinnor (det rörde sig om användarnamn och 
därmed hade de flesta ett alias som Kissfan, Destroyer eller Genes girl) 
skickade jag ett mail till och fick till slut svar av två stycken. En av dessa 
var för ung (12 år och kunde därmed inte ha varit ett aktivt fan i minst tio 
år), medan den andra passade mina kriterier, och därmed hade jag funnit 
mina sex informanter.  
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Kapitel 2 
Metodologiska utgångspunkter  

Grounded theory 
Grounded theory är ett komparativt arbetssätt med syfte att generera teori 
ur empiri. Charmaz (2008) definierar metoden: ”[…] grounded theory 
methods consist of systematic, yet flexible guidelines for collecting and 
analyzing qualitative data to construct theories ’grounded’ in the data 
themselves”(s. 2). Glaser och Strauss, som båda är sociologer, menar i den 
bok där grounded theory presenteras för första gången, The discovery of 
grounded theory: strategies for qualitative research (1967), att man inom 
den sociologiska forskningstraditionen fokuserade för mycket på att verifi-
era olika existerande teorier istället för att utveckla och generera nya teori-
er, som bättre passade den verklighet som forskaren studerade. Teorin ska 
kunna fungera på ett sätt som gör att man kan hantera forskningsempirin, 
för att beskriva och förklara, men den ska även vara så tydlig att den kan 
användas i framtida forskning (s. 2f). Hartman (2001) skriver: 
 

Tanken bakom metoden är att om en teori genereras på rätt sätt och där-
med är ordentligt grundad i data, så kommer man att ha goda skäl att tro 
att den korrekt beskriver verkligheten – man kan ”lita på den” (s. 9).  

 
Hartman anser att grounded theory är lämplig att använda inom områden 
som är relativt outforskade och där det därmed inte finns någon färdig 
teoribildning, eftersom syftet är att generera nya teorier. Eftersom Glaser 
och Strauss är sociologer utvecklades metoden för att användas inom soci-
ologin, men idag används den inom en mängd olika ämnen (s. 9). I förgå-
ende kapitel framgick det att flera tidigare undersökningar utgått från olika 
samhälls- och kulturteorier, där de olika forskarna använt sig av för dem 
lämpliga teorier som hjälpt till att förklara de fenomen som undersökts. 
Inga enhetliga teorier kan ses. Därför kan metoden vara lämplig i denna 
sorts undersökning, som hjälp att förklara fenomenet fanskap.  

 

Grounded theorys rötter 
Glaser hade tidigare arbetat med induktiv, kvantitativ sociologi bland an-
nat vid Columbiauniversitetet. Han kom till Chicagouniversitetet på 1960-
talet där han började samarbeta med Strauss (Glaser 1998:37).  
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Till skillnad från Glaser hade Strauss sina rötter i den symboliska inte-
raktionismen som utvecklades vid Chicagouniversitetet av George Herbert 
Mead och därefter Herbert Blumer. Den symboliska interaktionismen 
handlar om att människans förmåga att tänka formas av social interaktion. 
Det fanns också en tanke om att man måste utvidga synen på vad som är 
forskningsbart. Dessa tankar tilltalade Strauss, som var elev till Blumer, 
och han menade dessutom att man måste vidga synen på vad som är data, 
även till exempel litteratur och populärkultur kan vara data. Ytterligare 
viktig inspiration kom från Chicagoskolan i form av Everett Hughes jäm-
förande analyser. Här var det viktigt att inte bara jämföra det som hade 
uppenbara likheter utan också det som var till synes ojämförbart (Hartman 
2001:29).  

En av anledningarna till uppkomsten av grounded theory var att Glaser 
och Strauss ansåg att det då fokuserats alldeles för mycket på så kallade 
”grand theories”, teorier av de stora forskarna, till exempel Weber, Durk-
heim och Marx. Dessa teorier hade då legat till grund för den mesta forsk-
ningen inom sociologin och sällan ifrågasatts. Teorierna applicerades på 
alla möjliga områden och de lärdes ut till nya forskare som i sin tur trade-
rade dem vidare. Istället för att anamma dessa teorier direkt menade Glaser 
och Strauss att det är fullt möjligt att, utifrån den genomförda forskningen, 
utveckla nya teorier som passar det enskilda forskningsområdet bättre. De 
ville alltså att man skulle vara mer trogen mot den empiri som forskaren 
samlade in (Glaser & Strauss 1967:10f). Det finns alltid en risk att man 
som forskare ”fastnar” i en befintlig teoribildning och styr hela sin under-
sökning utifrån denna. Med grounded theory reduceras denna risk då det 
är tänkt att forskaren inte ska läsa in sig på området innan själva empirin 
samlas in. På så sätt förblir man öppen för vad som komma skall.  
     

Glaser kontra Strauss 
Under 1990-talet uppstod det en brytning mellan Glaser och Strauss då 
Strauss tillsammans med Corbin skrev boken Basics of qualitative research 
(1990). Glaser menar att Strauss svek de tidigare idealen i den grundade 
teorin (Alvesson & Sköldberg 2008:162). Glaser kritiserar Corbin och 
Strauss bland annat för att han anser att de tvingar förklaringar på teorier-
na som därmed förlorar generaliserbarheten (Glaser 2001:12). Glaser är 
oerhört kritisk till den blandning av grounded theory och andra kvalitativa 
metoder (med positivistisk inriktning som han kallar QDA-qualitative data 
methods) som uppstått under senare år och som han menar att Strauss 
företrätt (Glaser 2001:217). Han säger:  
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I have discussed the preservation of intellectual property in ”Basics”. It is a 
possession that lasts. Nor do I, and the many GT researchers I know who 
do it correctly, want the mix with QDA in the myriad of ways that it is now 
occurring. GT works best using the orthodox package. Strauss actually did 
not have a clue to the true nature and method of GT (Glaser 2001:217). 

 
Det kanske inte är så märkligt att de har skilda synpunkter. Glaser (1998) 
skriver att det i huvudsak var han som skrev Discovery. Han skrev 90 % 
av boken medan Strauss var bortrest och gav Strauss boken när han kom 
tillbaka. Strauss skrev då till tre kapitel (Glaser hade skrivit åtta) och gjor-
de vissa komplement i Glasers text (Glaser 1998:22).  

Idag finns grounded theory i flera olika varianter. Vissa forskare är ren-
odlade glaserianer medan andra, som exempelvis Charmaz, lutar mer åt ett 
konstruktivistiskt håll. Oavsett vilken variant som används finns det vissa 
kriterier som är gemensamma. Dessa är: konstant jämförelse, användning 
av och utvecklande av olika begrepp, teoretiskt urval och mättnad (the 
constant comparative method of analysis, the use of concepts and their 
development, theoretical sampling, and saturation) (Corbin & Strauss 
2008:303). Jag är inte på något sätt en utpräglad glaserian. Många av Gla-
sers uppfattningar instämmer jag inte alls i, som till exempel att forskaren 
inte alls ska veta något om forskningsfältet han ger sig in i, eller att förförs-
tåelse är något negativt. Jag ser inte heller problemet som han ser med att 
blanda grounded theory med andra kvalitativa metoder. Mitt sätt att an-
vända grounded theory ligger mycket närmre Strauss och Corbin, och jag 
har arbetat med mitt material utifrån deras sätt att se på metoden.     

 

Att arbeta utifrån grounded theory  
En komparativ analys är själva kärnan i grounded theory och den handlar 
om att jämföra olika källor för att få en så stor förståelse som möjligt för 
det undersökta. En förutsättning är att se på en företeelse utifrån flera oli-
ka perspektiv (Stålhammar 1999:13).  
 
Meningen är att med hjälp av data utveckla begrepp som kan förklara och 
namnge egenskaper som är gemensamma hos empirin. Detta sker genom 
kodning. Kategorier och egenskaper är två element av en teori. En kategori 
står för sig själv, som en del av en teori, medan egenskapen är en del av 
kategorin. Dessa kommer ur empirin men är inte data i sig själv. Utifrån 
kategorierna kan sedan hypoteser skapas (Glaser & Strauss 1967:36-39). 
Det finns teoretiska och faktiska koder. Dessa återfinns i materialet och är 
den första fasen i arbetet med empirin. De faktiska koderna är de som står 
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för kategorier eller egenskaper och de teoretiska koderna är de relationer 
som finns mellan kategorierna (Hartman 2001:80). Teorin som uppstår 
kan antingen handla om enheter eller processer. Det berör hur en viss 
grupp av människor uppfattar sig själv och den situation de befinner sig i. 
Till exempel skulle en teori om enheter kunna handla om vad som känne-
tecknar ett fan. Teorier om processer handlar då om det som är föränder-
ligt. Med samma exempel som innan handlar det då om att bli ett fan. För 
att det ska kunna vara en process krävs det att det finns olika stadier av ett 
fenomen, en förändring som sker över tid. Stadierna kan vara sådana att de 
uppfattas av personerna själv, men också sådana som bara uppfattas av 
forskaren (Hartman 2001:51f).  

Kodningen måste analyseras och genom att skriva så kallade memos kan 
de teoretiska idéerna som sedermera resulterar i en teori utvecklas. Genom 
att hela tiden testa den framväxande teorin mot den ännu ej analyserade 
empirin kan den modifieras och därmed erhålls en bättre teori. Grounded 
theory är alltså metoden att arbeta med medan ”den grundade teorin” är 
den teori man kommer fram till (Glaser & Strauss 1967:28, 32).  
 
För att detta ska fungera krävs att forskaren är teoretiskt lyhörd. Genom 
att hela tiden ställa sig tillgänglig för nya teoretiska öppningar kan forska-
ren behålla sin teoretiska lyhördhet. Om forskaren slutar att vara lyhörd 
kommer inte längre teorin ur empirin utan blir snarare en konstruktion av 
forskarens egna antaganden (Glaser & Strauss 1967:46). Starrin med flera 
(1997) menar att den teoretiska lyhördheten uppstår efterhand som arbetet 
fortgår. Ett lämpligt tillvägagångssätt är att starta med så lite förförståelse 
som möjligt så att man är mottaglig. För Starrin handlar det om att vara så 
känslig att man kan vara öppen för den empiri som kommer till en utan att 
den ska passera genom ett förförståelsens filter. En förutsättning för den 
teoretiska lyhördheten är också att forskaren är intresserad av sitt forsk-
ningsområde. Lyhördheten påverkas av hur och med vilken inställning 
materialet samlas in och ökar genom tre principer. Första principen hand-
lar om att samla in material genom olika metoder. Intervjuer och observa-
tioner är goda metoder för detta. Andra principen handlar om att använda 
så många sinnen som möjligt, och den tredje handlar om att hålla sig ba-
lanserad mellan närhet och distans, och samtidigt vara deltagare och ob-
servatör (Starrin med flera 1997:31f). Mer om detta nedan.  
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Teoretiskt urval 
 

Theoretical sampling is the process of data collection for generating theory 
whereby the analyst jointly collects, codes, and analyzes his data and decides 
what data to collect next and where to find them, in order to develop his 
theory as it emerges. This process of data collection is controlled by the 
emerging theory (Glaser & Strauss 1967:45). 

 
Ett teoretiskt urval krävs för att det ska vara möjligt att finna kategorier, 
egenskaper och samband mellan kategorier. Genom ett teoretiskt urval kan 
sökandet systematiseras och utifrån detta arbetssätt blir kopplingen mellan 
teori och empiri starkt. Tillvägagångssättet är också effektivt eftersom man 
kan välja det material som har något relevant att säga och undersökningen 
blir därmed mer fokuserad. Det är inte bara eget material som kan använ-
das utan även tidigare forskning, anekdoter och berättelser är användbara 
(Hartman 2001:67f).  

Metoden är utvecklad för att användas inom större grupper, men jag 
kan inte se att det skulle vara något hinder att enbart använda den för 
individstudier. Glaser och Strauss (1967) säger att ett enskilt fall kan räcka 
för att peka på en allmän kategori, och ett par fall till kan konfirmera den-
na (s. 30). Problemet är att ju färre informanter jag undersöker desto svå-
rare är det att göra större generaliseringar utifrån utvecklade teorier. Sam-
tidigt är det inte det som är huvudsyftet med undersökningen, utan det är 
att undersöka hur och varför vuxna människor med ett specialintresse för 
en viss artist använder musiken och utövar fanskapet i sina liv. Min avsikt 
är alltså inte att täcka in ett helt fält utan snarare att utveckla en teori för 
att förklara beteendet för det aktuella området.  
 

Forskningsprocessen  
Corbin och Strauss (2008) menar att forskningsprocessen består av tre 
faser: den öppna, den axiala och den fokuserade. Den öppna fasen är den 
då data samlas in och kategorier ska skapas. Materialet kodas för att finna 
de kategorier som är nödvändiga för att förklara empirin. Nästa fas, den 
axiala, går ut på att upptäcka samband mellan kategorierna och att be-
stämma dess egenskaper. I den tredje fasen, den fokuserade, skapas teorin 
och giltigheten testas. Här ska kärnkategorin upptäckas och meningen är 
att teoretisk mättnad ska uppstå. Kärnkategorin ska vara central och så 
många andra kategorier och egenskaper som möjligt ska kunna relateras 
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till denna. Kärnkategorin hjälper teorin framåt eftersom det är den som 
kan förklara mycket av det undersökta. 
     Glaser (1998) anser att forskningsprocessen ska inledas utan några 
förutfattade meningar. Forskaren bör inte ställa frågor som är i förväg 
uttänkta utan vara helt öppen för det som kommer fram under exempelvis 
en intervju. På så sätt blir forskaren mer öppen för det som dyker upp. 
Empirin ska styra undersökningen och inte på förhand formulerade pro-
blemfrågor. Genom att inte ställa specifika frågor är den intervjuade mer 
villig att berätta eftersom han slipper bli irriterad över irrelevanta frågor. 
Precis som Strauss menar Glaser att den första fasen är den öppna där så 
många kategorier som möjligt ska skapas. Genom att hela tiden analysera 
dessa kategorier nås så småningom mättnad och man har då även upptäckt 
vilken som är kärnkategorin. Mättnad innebär att inget nytt längre kan 
tillföras till kategorin. Efter den öppna fasen går man in i den selektiva 
fasen där vissa kategorier väljs ut som man koncentrerar sig på. Dessa 
måste dock vara relaterade till kärnkategorin. När mättnad nåtts även här 
är det dags för den avslutande fasen. Här ska relationer mellan de olika 
kategorierna utforskas. Här formuleras hypoteser genom att konstant skri-
va memos, och det är möjligt att ta hjälp av ytterligare datainsamling. Des-
sa memos sorteras och jämförs sedan och teorin kan börja skrivas fram.  
 
Meningen är att ett fenomen ska utforskas på djupet. Inledningsvis ska 
forskningsfrågan vara allmänt hållen men efter hand ska fokus mer och 
mer hamna på den. Forskningsfrågan måste identifiera fenomenet som ska 
studeras och röra det som ska fokuseras. En forskningsfråga behövs för att 
kunna avgöra vilken eller vilka metoder som är lämpligast att använda sig 
av. Det kan vara lämpligt att använda sig av flera olika metoder, som in-
tervju, observation och enkäter för att på så sätt skaffa sig ett större empi-
riskt material (Corbin & Strauss 2008:21-25). Glaser säger att Corbin och 
Strauss har helt fel. Genom att göra på detta sätt tvingas data fram. Om 
man gör som de föreslår har man redan bestämt vad som är viktigt att 
forska om i den grupp människor som undersöks. Glaser skiljer mellan 
forskningsproblem och forskningsområde och menar att det är forsknings-
området som ska bestämma vad som ska beforskas. Därefter växer forsk-
ningsproblemet fram. Hartman tycker att Glasers sätt är mer förutsätt-
ningslöst eftersom det inte finns något bestämt man undersöker från första 
början. Corbin och Strauss förutsätter att det finns ett fenomen att under-
söka och att detta fenomen är viktigt för den grupp som studeras. Om 
detta fenomen inte visar sig ha någon betydelse för gruppen så utvecklas en 
teori utan en korrekt förklaring och därmed är den inte grundad (Hartman 
2001:59-62).  
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Mitt forskningsprojekt är sprunget ur ett personligt intresse för vuxna fans. 
Men detta innebär inte att jag på förhand bestämt vad som ska undersökas 
eller hur det ska göras, mer än att det ska handla om vuxna fans. Det är 
fenomenet fans jag undersöker och detta sträcker sig bortom den klingande 
musiken. Min uppgift är därför att undersöka hur långt bort det går och 
vad som hör samman med fenomenet. Det är i samtalen med informanter-
na som det visat sig vad som är viktigt för dem och det är detta som sedan 
växt till kategorier, som i slutänden utmynnat i en kärnkategori.   

 

Förförståelse 
Förförståelse kan fungera både som ett hinder och som en utgångspunkt 
för en vetenskaplig förståelse. I detta projekt har min inifrånkunskap varit 
en hjälp för mig att få tillgång till informanternas musikaliska livsberättel-
ser. De har öppet och villigt berättat för mig om sina liv som fans i vetskap 
om att de skulle mötas av förståelse. På samma sätt har min kunskap varit 
mig till hjälp i analysarbetet. I likhet med Corbin och Strauss anser jag att 
en av utgångspunkterna för ett forskningsprojekt mycket väl kan vara ett 
personligt eller professionellt intresse, att ha upplevt något som intressant 
och värt att forska om. Jag är ett vuxet fan och mitt forskningsprojekt har 
växt fram ur mitt intresse att förstå andra vuxna fans och hur de ser på sitt 
fanskap. Därmed äger jag en förförståelse av att vara fan, men jag är med-
veten om att min personliga erfarenhet inte nödvändigtvis är jämförbar 
med andra fans erfarenhet. Aspers (2007) skriver: 
 

Forskaren är först och främst en människa som har vuxit upp i samma eller 
i en snarlik livsvärld som dem hon studerar […] Förförståelsen är alltid 
grundad i forskarens vardagsförståelse och är en nödvändig och samtidigt 
oundviklig del av att nå förståelse (s. 34).  

 
Glaser, å andra sidan, är mycket tydlig när han säger att forskaren inte ska 
läsa in sig på sitt forskningsområde innan han sätter igång med sin under-
sökning. I sista skedet kan detta ske då ytterligare data kan hjälpa till att 
skapa den slutliga teorin. Detta för att hålla forskaren så öppen som möj-
ligt för det som uppträder i empirin (Glaser 1998:67). Någon forsknings-
fråga bör inte heller formuleras eftersom man ska vara öppen när man 
träder in i sitt projekt. Corbin och Strauss anser dock att det är viktigt att 
vara på det klara med vad som ska undersökas och ha en fråga som man 
vill ha svar på. Jag vill sälla mig till Corbin och Strauss i denna sak. Att gå 
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ut och börja undersöka ett område utan att på något sätt veta vad som 
undersöks borde vara väldigt tidsödande.  
 
Ett viktigt begrepp i grounded theory är teoretisk lyhördhet och både Gla-
ser och Starrin med flera (se ovan) menar att det handlar om att starta med 
så lite förförståelse som möjligt så att man är mottaglig för de data som 
samlas in. Forskaren måste vara så lyhörd att han eller hon kan ta till sig 
empirin med så lite inblandning av sin eventuella förförståelse som möjligt. 
Men de säger också att en förutsättning för den teoretiska lyhördheten är 
att jag som forskare måste vara intresserad av mitt forskningsområde. I 
likhet med Corbin och Strauss anser jag att det inte råder någon motsägelse 
mellan teoretisk lyhördhet och förförståelse, men det gäller att kunna 
kombinera min roll som forskare med min roll som fan. En viktig förut-
sättning är att som forskare vara medveten om att problemet finns och att 
finna strategier för att hantera det. Corbin och Strauss (2008) föreslår tre 
strategier för att hålla medvetenheten uppe: för det första att alltid jämföra 
sin erfarenhet med den data som finns, empirin ska stå i fokus. För det 
andra att se sambandet mellan de olika kategorierna eftersom det förhind-
rar att man bara ser beskrivningar av en företeelse, och för det tredje att 
vara medveten om att det är informanternas berättelser som är det viktiga, 
inte forskarens upplevelse av fenomenet (Corbin & Strauss 2008:33).  

Jag är fullt medveten om att jag äger en stor förförståelse, men det är en 
förförståelse av att leva i ett fanskap till en bestämd grupp och utöva på ett 
visst vis. Redan i ett tidigt skede av min undersökning upptäckte jag att 
utövandet är oerhört personligt och att skillnaderna mellan mina infor-
manter är betydligt större än vad jag väntat mig. Min förförståelse har 
hjälpt mig i min kontakt med informanterna eftersom de ser mig som ”en 
som förstår”, en som vet vad de pratar om. Samtidigt kan förförståelsen 
göra att jag tolkar in något annat än vad som framkommit vid intervjuer-
na. Det är nu den teoretiska lyhördheten kommer in.  

 

Intervjuer   
”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun […] är att förstå ämnen 
från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale 1997:32). Den 
kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, det vill säga vare sig ett 
vanligt samtal eller en intervju utifrån ett i förväg noga strukturerat fråge-
formulär. I stället används en intervjuguide med vissa speciella teman 
(ibid). Kvale tar upp olika aspekter av den kvalitativa intervjuns förståelse-
form. En av aspekterna är livsvärld. Denna är ämnet för själva intervjun 
och syftet är att beskriva och förstå de teman som informanten upplever 
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och hur densamme förhåller sig till dessa. Förutsättningen är att samtalet 
behandlar ett ämne som båda är intresserade av, och den påföljande analy-
sen görs antingen utifrån informantens beskrivning av sin livsvärld eller 
från informanten i sig. En annan aspekt behandlar mening. Med forsk-
ningsintervjun strävar forskaren efter att skildra och förstå meningen hos 
centrala teman i informantens livsvärld. Andra aspekter är till exempel 
förutsättningsmedvetande då intervjuaren måste visa öppenhet för det som 
uppstår under intervjun och inte vara låst vid på förhand formulerade frå-
gor, fokusering som handlar om att just vara fokuserad på de teman som 
är centrala att ta upp, samt att en intervju bör vara en positiv upplevelse 
där informanten får möjlighet att prata om sådant som ligger honom eller 
henne varmt om hjärtat (Kvale 1997:32ff).  

Dalen (2008) skriver att ett överordnat mål för kvalitativ forskning är 
att ”nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa perso-
ners sociala verklighet” (s. 11). Dalen, liksom Kvale, använder sig av be-
greppet livsvärld eftersom det fokuserar upplevelsedimensionen mer än att 
enbart beskriva under vilka förhållanden människor lever (Dalen 2008:11).  

 

Livsberättelse och sanning 
I föreliggande undersökning vill jag förstå hur människor med ett specialin-
tresse i en artist använder musik och utövar fanskapet i sina liv, och genom 
sex individers musikaliska livsberättelser kan jag få hjälp att göra detta. 
Berättelserna skapas gemensamt mellan den som berättar och den som 
lyssnar, mellan mig och informanterna. Förståelsen av berättelserna sker 
genom att vi har gemensamma erfarenheter, dels av att vara människa och 
dels av att vara ett fan. Informanterna har givit mig livsberättelser. Men, 
det handlar om tematiska livsberättelser där musiken och kärleken till fa-
voritbandet står i centrum.  

I denna typ av forskning diskuteras ofta frågan om berättelsernas san-
ningshalt (se Georgii-Hemming 2005:130ff). För att kunna tolka och ana-
lysera de berättelser som växer fram under en intervju måste forskaren på 
något sätt förhålla sig till sanningsbegreppet. Ett argument som ofta an-
vänds är det så kallade Thomas´ teorem som formulerades av Thomas 
redan i början av 1900-talet: ”if men define situations as real, they are real 
in their consequences” (Thomas & Thomas 1928:572). Jag förstår detta 
som att människan agerar utifrån sitt eget sätt att uppfatta verkligheten. En 
informant kan vara övertygad om att det var på ett visst sätt när han eller 
hon växte upp, och detta kan förklara hans eller hennes senare agerande. 
Genom att se en händelse som ”sann” kan informanten legitimera ett sena-
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re beteende. Detta är inte nödvändigtvis överensstämmande med hur det 
egentligen var, och kanske detta inte heller är intressant. Det viktiga är hur 
informanten framställer sig själv och sin berättelse och hur jag som forska-
re väljer att tolka den. I en viss mån är den (berättelsen) ändock ”sann” då 
informanten väljer (medvetet eller omedvetet) att berätta sin historia på sitt 
sätt. Möjligheten finns att en skönmålning av både det förflutna och nuti-
den förekommer, då människan som sådan har en inneboende vilja att 
framställa sig själv i så god dager som möjligt. Detta måste forskaren vara 
medveten om och förhålla sig till. Det är informantens eget perspektiv som 
är det essentiella och som hela tiden måste vara i fokus vid analysarbetet. 
Informantens berättelse är självklart subjektiv men kan komma att ändras 
under intervjuns gång. Kvale (1997) menar att en intervjuperson under en 
intervju kan förändra sin beskrivning eller sin uppfattning kring ett speci-
ellt tema. Detta kan bero på att han eller hon kan ha upptäckt nya sätt att 
se på och tänka kring temat (s. 38). Vi har också en tendens att rekonstrue-
ra våra minnesbilder. Storey (2003) skriver att: 

 

What is true of eyewitness testimony is also true of memory in everyday life. 
What we remember does not stay the same, memories are forgotten, revised, 
reorganized, updated as they undergo rehearsal, interpretations, and retell-
ing. The more important the event remembered, the more it is vulnerable to 
reconstruction, as it will be more frequently rehearsed, interpreted, and re-
told (s. 84).  

 
Min uppgift som forskare är därför att förhålla mig till dessa olika sätt att 
se på sanningen och resonera kring informanternas berättelser på ett sätt 
som på bästa vis förklarar deras utsagor.  
      

Genomförande 
Efter att en inledande kontakt tagits med de sex informanterna bokades tid 
för en första intervju hösten 2008. Fem av informanterna intervjuades i 
sina hem medan den sjätte intervjun gjordes på informantens arbetsplats. 
Samtliga intervjuer varade i cirka en och en halv timme och de spelades in 
med hjälp av en digital diktafon. Intervjuerna transkriberades sedan av mig 
själv och ett första utkast till berättelse skrevs. I citaten valde jag att ta bort 
upprepningar men har för övrigt försökt behålla informanternas egna ord i 
största möjliga utsträckning. I vissa fall har jag gjort mindre språkliga kor-
rektioner för att få till ett fungerande skrivet talspråk.  
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Våren 2009 genomfördes en andra intervjuomgång där kompletterande 
frågor ställdes. Även dessa spelades in på diktafon och transkriberades av 
mig själv. Dessa intervjuer varade cirka en timme.  

Samtliga sex informanter har informerats om Vetenskapsrådets etiska 
regler. Dessa sändes ut i pdf-format innan första mötet ägde rum och vid 
mötet diskuterade vi dessa. De upplystes också om att de skulle vara helt 
anonyma i avhandlingen samt att alla skulle få möjlighet att kommentera 
sin egen berättelse innan analysarbetet tog vid. Alla sex är namngivna efter 
stora artister inom ”sin” genre. Därför har Status Quo-fansen fått namnen 
Tina efter Tina Turner och Rickard efter Richard Starkey (Ringo Starr), 
Kiss-fansen har fått namnen Axel efter Axl Rose och Sanne efter Sanne 
Salomonsen (förvisso inte hårdrockssångerska, men danska (informanten 
är från Färöarna) och rocksångerska) och Lasse Stefanz-fansen har namn-
getts med Kicki efter Kicki Danielsson och Erik efter Sven-Erik Magnus-
son.  

 
Mitt intresseområde är vuxna fans och mina huvudfrågor är hur dessa fans 
använder och påverkas av musiken samt vad den betyder för dem. Då det 
inte är gjort några studier av detta slag tidigare valde jag att fokusera på ett 
fåtal informanter snarare än att titta på större grupper. Det initiala urvalet 
skedde genom mitt beslut att välja sex informanter att intervjua. Därefter 
har jag valt att göra vissa observationer och också olika typer av litteratur-
studier för att finna mättnad i mina kategorier. Konstant jämförelse har 
skett då jag hela tiden jämfört koder med koder, koder med kategorier och 
kategorier med data.  

Före den första intervjun skickades ett kort formulär, som jag lånat från 
Cavicchi (1998), ut där informanterna uppmanades att fylla i bland annat 
hur många gånger de sett bandet, vilka saker de samlar på samt hur myck-
et de lyssnar på musik (se bilaga). Detta för att dels ha ett diskussionsun-
derlag och dels för att slippa ta upp fakta såsom födelseår och civilstånd 
vid vår träff. Vid den första intervjuomgången ombads de sedan att tala 
fritt om hur det är att vara ett fan. Jag hade förberett med ett antal teman 
att tala kring, enligt reglerna för en halvstrukturerad intervju. Efter att 
intervjuerna genomförts påbörjade jag en första kodning av transkriptio-
nerna. Denna kodning utfördes med hjälp av färgpennor där sådant som 
hörde ihop fick gemensam färg. Genom kodningen växte vissa faktiska 
koder fram. För att fördjupa förståelsen kring dessa faktiska koder genom-
fördes en andra intervju med samtliga där jag hade möjlighet att mer speci-
fikt fråga om dessa. Parallellt med intervjuerna har jag också använt mig 
av litteratur av skilda slag: vetenskaplig, biografisk och journalistisk.   
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Även observationer har genomförts där jag fått ytterligare hjälp med att 
mätta kategorierna. Observationerna är gjorda i samband med konsertbe-
sök med lite olika förutsättningar. Status Quo-fansen, det vill säga både 
Tina och Rickard, följde jag dels under en konsert i Sverige och dels en i 
London samt vid sammankomsterna med andra fans i samband med kon-
serterna. Sanne följde jag under en konsert med Kiss i Malmö medan jag 
gick ensam på en Lasse Stefanz-spelning. Skillnaden mellan dessa är att jag 
själv ingår i den gemenskap där Status Quo-fansen också ingår och därför 
var det lätt att få tillträde till hela konceptet på samma sätt som informan-
terna. För Sannes del var det inte fråga om träffar före eller efter konserten 
med andra fans. Konserten var huvudsaken. Jag valde att följa med henne 
då Kiss faktiskt spelade i närheten, vilket inte hör till vanligheterna. Däref-
ter tog jag beslutet att gå på en Lasse Stefanz-spelning på egen hand. De 
spelade på ett dansställe på min hemort vilket underlättade mycket för mig 
både vad det gällde tid och pengar. Jag var intresserad av att både studera 
miljön och samtala med bandet vilket också skedde under kvällen. Kanske 
att min upplevelse av kvällen blivit annorlunda om jag följt med Kicki eller 
Erik, men eftersom det framför allt är meningen att man ska dansa till 
musiken så ansåg jag att jag kunde gå på egen hand.  

Under arbetets gång har jag kommit informanterna olika nära och de 
har varit mer eller mindre öppna med sig själv. Trots detta har de alla be-
rättat saker som på olika sätt berört dem djupt. Min önskan är att kunna 
göra dem rättvisa så att de känner att det är deras historia jag berättar. 
Detta i sig skapar också en konflikt under analysarbetet då viss försiktighet 
måste råda så att ingen känner sig misstolkad eller förorättad. När jag läser 
transkriptionerna av deras berättelser ser jag dem framför mig med allt vad 
det innebär i gestik och ansiktsuttryck. Detta är svårt, om inte omöjligt, att 
återskapa i text och en del av mina tolkningar utgår förmodligen omedve-
tet från mitt totala intryck av personen. Under hela tiden har jag skrivit 
kortare texter (memos) som så småningom växt fram till berättelser kring 
informanterna. När det uppstått luckor har jag återvänt till informanterna 
via e-post och på så sätt kunnat fylla dem. 
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Del II  
I denna del, som består av tre kapitel, presenteras informanternas musika-
liska livsberättelser. Dessa berättelser har skrivits fram utifrån de intervjuer 
som gjorts med fansen. Tanken är att dessa ska vara så trogna samtalen 
som möjligt och därför återfinns det inga analyser här. Förvisso är de inte 
helt fria från tolkningar då det är jag som valt hur och vad som ska skrivas 
fram.  
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Kapitel 3 
Kicki, Erik och Lasse Stefanz 

Mitt möte med fansen 
En lördagskväll i mars 2009 begav jag mig till stadens danspalats för att 
uppleva Lasse Stefanz live. Jag befann mig på plats cirka en timme innan 
dansen började, dels för att ha möjlighet att i lugn och ro studera männi-
skorna i lokalen och dels för att få ett samtal med bandet. Det var lång kö 
utanför dansstället och glada och förväntansfulla röster hördes från alla 
håll. På dörren satt en lapp upptejpad där det stod: ”Inga tuggummin på 
dansgolvet.” En uppmaning som var nog så viktig, men som tycktes mig en 
aning märklig. Är det verkligen så att människor spottar ut tuggummin på 
golvet om det inte står tydligt utsatt att det är förbjudet?  

Väl inne kontaktade jag garderobspersonalen för att få hjälp med att 
komma in till bandet. En vänlig tjej lotsade mig genom köket och in i ett 
litet rum bakom scenen där bandet befann sig. Jag presenterade mig och 
berättade kort om varför jag var där. Röken låg tät i det lilla rummet och 
jag blev anvisad en stol bredvid Olle Jönsson, sångare i bandet. Vi samta-
lade en kort stund och sedan begav jag mig ut i salongen för att finna en 
bra plats att sitta på, där jag hade överblick över både scen, dansgolv och 
publik.  

Trots att det var cirka 45 minuter kvar till dess att bandet skulle börja 
spela stod det två tjejer i 25-årsåldern och väntade framme vid scenkanten. 
Efter en liten stund anslöt två medelålders kvinnor. Medelåldern överlag 
tycktes ligga runt 40, men flera väldigt unga, framför allt tjejer, fanns ock-
så på plats. Flertalet satt och åt i restaurangavdelningen medan de övriga 
satt i någon av de två barerna. Dansbandsmusik strömmade ur högtalarna 
och trots att de flesta var klädda i kavaj och klänning så var det ett ganska 
stort antal cowboyhattar som prydde huvudena. Ett överförfriskat sällskap 
stod i den ena baren och skrålade Lasse Stefanz-låtar. Lokalen fylldes sakta 
men säkert på och många kvinnor anlände två och två. Ensamma män, 
vars medelålder tycktes ligga runt 50 år, satt uppflugna på barstolar och 
tittade förstrött ut i lokalen. Tjejerna vid scenkanten samtalade med rodda-
ren medan gitarrteknikern höll på att stämma gitarrerna. Klockan var nu 
21.30 och bandet förväntades äntra scenen när som helst. Flera människor 
anslöt till scenen och ett par kvinnor med rullatorer tog sig också fram till 
kanten. Flera satt runt de små borden mellan barerna, men de hade inga 
glas framför sig. De tycktes vara där för att dansa och inget annat. Strax 
innan 22 kom bandet ut på scenen och de började med en soundcheck. 
Efter fem, tio minuter satte de så igång att spela. Dansgolvet fylldes snabbt 
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och dansandet skedde bakom de nu cirka 30 personer som stod vid scenen 
och sjöng med. Med denna lilla bakgrund i tankarna ger vi oss nu in i fan-
sens berättelser.  
 

Två fans berättar 

Kicki 
Kicki mötte mig utanför det gröna hyreshuset där hon bor i en liten ort i 
södra Sverige. Hon var ivrig att få träffa mig. Sedan vi fick kontakt första 
gången har hon funderat mycket på sitt fanskap, sa hon. Vi gick upp i lä-
genheten och satte oss i köket. Lasse Stefanz musik hördes i bakgrunden 
och kaffebordet var uppdukat.  
      
Kicki är född 1958 och gifte sig nyligen med en gammal ungdomskamrat. 
Hon har två vuxna barn sedan tidigare förhållande och har också hunnit 
med att bli mormor. Hon har varit ett Lasse Stefanz-fan i cirka 30 år, eller 
i alla fall så länge hon kan minnas. Hon gifte sig första gången när hon var 
20 år och skaffade barn direkt, och hon säger att barnen påstår att de hört 
Lasse Stefanz under hela sin uppväxt, även om Kicki själv inte har något 
klart minne av det. För henne är deras musik livsviktig. Hon säger:  
 

Jag har levt ett ganska hårt liv, gått igenom mycket, och hade jag inte haft 
den här musiken som hjälp att bearbeta allt det svåra så hade jag inte varit 
människa idag. Jag tror inte ens att jag hade levt.  

 

Uppväxt 
Kicki är uppväxt på en lantgård en bit utanför orten där hon bor idag. 
Hon adopterades dit när hon var ett halvt år gammal och kom till en kris-
ten familj som var förtjust i musik. Båda adoptivföräldrarna är i livet och i 
lagom doser fungerar kontakten fortfarande. Föräldrarna var lantbrukare 
och aktiva inom frikyrkan, och de var ofta på möten där det också spela-
des mycket musik. Självklart var det tal om religiös musik, någon världslig 
musik fick inte förekomma. Hon säger: 
 

Nej, förbjudet [världslig musik]. Så jag var ju 20 år innan jag kom ut på en 
dansbana (Kicki).  
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Kicki tycker fortfarande om den kristna musiken som hon säger innehåller 
en substans som är viktig, men hon har inte hittat samma trygghet i den 
som i dansbandsmusiken.  

Idag har Kicki viss kontakt med sin biologiska mamma, pappan är inte 
längre i livet. Det var när hon blev gravid med första barnet som hon kän-
de ett behov av att få reda på var hon kom från. Hennes närmsta omgiv-
ning ansåg det onödigt att rota i det gamla eftersom inget ändå gick att 
förändra, men för Kicki handlade det mer om att få veta vilka hennes bio-
logiska rötter var. Det visade sig att hennes biologiska föräldrar träffats på 
Rondo i Göteborg när de var ute och dansade, så glädjen i att dansa tror 
hon sig ha fått från dem.  

Kickis första musikaliska minne är från söndagsskolan. Där sjöng de 
bland annat Jesus älskar alla barnen, en visa som hon sedan i sin tur sjöng 
för de söndagsskoleklasser hon kom att hålla i när hon var i tonåren. Kicki 
var också ute och sjöng i kyrkorna när hon var i tonåren, både solo och 
duett, och hon lyssnade mycket på kristen musik. En grupp som hon minns 
med glädje är Bröderna Samuelsson, en kristen grupp som under många år 
turnerade i Sverige. De spelade en kombination av kristna visor, country 
och dansband. Just country och dansband är det hon fastnat för och alltid 
hållit sig till. Elvis Presley tycker hon mycket om, fast inte de snabba 
rock´n´rollåtarna, och det var också en Presley-skiva som var den första 
skivan hon köpte när hon var 13 eller 14 år, fast hon minns inte vilken det 
var. Hon berättar att det fanns ett kristet center som sålde skivor på en ort 
i närheten. För henne var detta ett eldorado där hon kunde köpa alla de 
skivor som hon ville ha. Men redan när Kicki var 12 år hade hon fått en 
rullbandspelare som belöning för att hon låtit bli att äta godis under ett år. 
På denna spelade hon in mycket från radion. Radio Luxemburg lyssnade 
hon gärna på och spelade bland annat in det minnesprogram om Elvis som 
sändes den natten han avled. Hon minns också att hon lånade en skiva 
med en livekonsert med en amerikansk kristen artist av en kamrat. Hon 
säger: ”Han pratade mellan låtarna och innan man kom in i det här pratet 
förstod man inte vad han sa, men sen fick man riktiga aha-upplevelser.” 
Hon uppfattade det som en sorts predikan blandat med livemusik.  

Musiken har alltid varit hennes hobby och hon spelade även gitarr. Det 
hade hon lärt sig själv och det var allmänt religiösa populära sånger som 
hon plockade ut. En fantastisk upplevelse hon bär med sig var när hon såg 
det första kristna rockbandet, Jerusalem, live. Hon hörde inte så mycket 
vad de sjöng, men just upplevelsen av ett kristet rockband var stor. Vid det 
tillfället var hon runt 19 år och i den krets hon umgicks lyssnade man 
mycket på den typen av musik och trots en viss skepsis följde hon med och 
såg Jerusalem.  
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Gemenskapen som fanns inom kyrkan var viktig även om, som hon sä-
ger, ”man var tvungen att hålla sig där”. Det var inte lönt att ens försöka 
gå utanför ramarna. Hennes mamma reagerade till exempel mycket starkt 
första gången Kicki sminkade sig. 

Tron är fortfarande mycket viktig för Kicki. Idag hjälper hon till i den 
lokala pingstkyrkans café och går också på många av de föredrag som 
hålls. Det är stor skillnad mot förr då hon tvingades av sina föräldrar att 
gå på föredrag och sedan blev förhörd om vilka som hon träffat där.  
 

Privat- och yrkesliv 
Kicki är idag sjukpensionär, men arbetade under sitt yrkesverksamma liv 
som undersköterska. Hon skiljde sig första gången när hon höll på att ut-
bilda sig till undersköterska. Det var en turbulent period för henne och 
efter ett studieuppehåll på sex månader återvände hon till utbildningen. 
Make nummer två visade sig vara alkoholist och livet blev än svårare. Hon 
berättar: 
 

Musiken betydde mycket då också. På dagarna kunde man inte lyssna och 
sen hemma blev det inte så mycket för det var väldigt struligt. Jag bodde 
ihop med en alkoholist.  

 
Ingen av makarna hade någon förståelse för Kickis förkärlek för dans-
bandsmusik, så det blev till att lyssna i bilen på väg till och från arbetet. 
Det ansågs inte fint nog att lyssna på Lasse Stefanz. De tidigare männen 
lyssnade mer på den typ av musik som var populär just då som Donna 
Summer och Rush. Det var mycket diskomusik och det tycker inte Kicki är 
något för henne: ”Jag tycker inte om att stå… nej… ska man dansa ska 
man hålla i varandra.” Hon känner ändå inte att det påverkade henne så 
mycket just då. Hon kunde ju genom att spela i bilen tillfredsställa det 
behov hon hade. Men hon säger: 
 

Skulle det vara idag och jag var tvungen att hålla igen hade jag kreverat. 
Mitt behov av musiken är större. För den har ju hjälp mig på den här resan 
ofantligt mycket. Då när jag var på [vilohem]. Jag hade inte tillgång till nå-
gon musik inne på rummet. Om jag skulle höra musik var jag tvungen att gå 
ut i bilen. Och där upptäckte jag att jag inte kunde leva, inte andas utan den 
här musiken. Då kom det till liv.  
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Kicki drabbades för cirka 20 år sedan av fibromyalgi.8 Då kom hon till en 
läkare som ordinerade starka smärtstillande tabletter. Detta ledde till ett 
tablettmissbruk som det tog henne många år att komma ur. Under hela 
denna period var Lasse Stefanz hennes livlina. Hon säger: 
 

För att lugna mig under den här nedtrappningen gick jag in i musiken. Då 
kunde jag koppla bort det här suget. Musiken är magi. Ju mer… eller just de 
åren jag levde i det här kaoset av misshandel, polis och hela köret… alltså… 
det var som om jag kunde stänga av allt annat och gå in i musiken.  

 
Idag lever Kicki med en man som tycker lika mycket om Lasse Stefanz som 
hon gör. De träffades på en lokal dans och tar sig gärna en svängom i hal-
len där hemma. Enligt sjukgymnasten som Kicki haft kontakt med har hon 
mycket dålig balans, men detta märker hon inget av när hon dansar. Då 
kan hon svänga och snurra hur mycket som helst. Själv tror hon det beror 
på att något i örat stimuleras genom musiken. Hon säger: ”Jag kan inte gå 
på ett rakt streck, men jag kan dansa. Så mycket inverkan har musiken på 
balansen.” Fibromyalgin gör att Kicki inte längre kan hålla igång och dan-
sa så länge som hon kunde förr, men trots värk har hon svårt att låta bli. 
Hon säger att nu äntligen får hon spela hur mycket Lasse Stefanz hon vill. 
Hon uttrycker det så att hon inte längre behöver hålla igen med sitt fan-
skap: ”Vill jag sätta på en skiva så rutorna bågnar då får jag göra det.”  

Kicki visar ett tjockt häfte med texter som hon ägnade en hel sommar åt 
att skriva. Då hade hon ett stort behov av att sätta ord på sina känslor, 
något som hon inte längre anser vara lika viktigt. Nu när hon tar fram sin 
”bok” så känner hon sig helt förundrad över hur hon lyckades få ner sina 
känslor i dessa texter. Hon använde flera av Lasse Stefanz befintliga låttex-
ter och skrev om dem i ett sammanhang som passade in på henne själv.  
 
Kicki berättade självklart för sina tidigare arbetskamrater vad hon lyssnade 
på och att hon var ute och dansade. De tyckte att det var enfaldigt och hon 
fick en löjets stämpel på sig. Hon säger att hon fått många pikar, men ald-
rig brytt sig om dem. Dansband var fånigt att gilla men samtidigt säger hon 
att det som man skulle lyssna på var band som Date, Barbados och Black-
jack. På min spontana reaktion att detta är ju också dansband svarar Kicki 
att jo, det är de i och för sig, men de är yngre: ”Gamla tjocka gubbar som 

                                                      
8 Fibromyalgi är en sjukdom som handlar om en störning i det centrala nervsyste-
met. Sjukdomen kan utlösas av trauman eller kriser såväl som av smärta eller infek-
tioner, och den är livslång (http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/9/1).  
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står på scen… ” Det är inte sådant som man ska tycka om och det är så, 
menar Kicki, som hennes arbetskamrater uppfattar Lasse Stefanz.  
 

Lasse Stefanz 
Efter en spelning brukar hon gå fram till bandet och tacka för kvällen och 
eventuellt be om en autograf. De är precis så trevliga som hon förväntat 
sig. Olle Jönsson hade sagt i ett teveprogram att även om de ska behöva ta 
hjälp av rullatorer ska de ut och spela, och precis så känner Kicki också. 
Hon säger att hon alltid kommer att lyssna på dem.  
 
Kicki har ingen favorit i bandet. Hon säger att de alla är speciella, var och 
en för sig. Jönsson uppskattar hon för att han har en bra röst, Christer 
Ericsson för att han är mycket duktig på gitarr, Anders Pettersson uppskat-
tar hon framför allt när han drar på sig dragspelet och det syns hur roligt 
han tycker det är, Lasse Sigfridsson tycker hon sjunger vissa sånger fantas-
tiskt bra, Hasse Sigfridsson säger hon är lite mer i skymundan och Gugge 
(Gunnar Nilsson) känner hon inte till så mycket eftersom han är relativt ny 
i bandet. Hon säger också att hon inte trodde att hon skulle tycka om att 
Olle Jönsson flyttade från trummorna till fronten, men det blev precis 
tvärtom. Hon säger: ”Närheten blir ännu mer. Han är närvarande på ett 
annat sätt. Nu har han publikkontakt, det hade han inte innan. Han plat-
sar där framme. Han är ju frontfigur och då ska han stå där framme.” 

Kicki säger också att det inte är speciellt många låtar de skriver själv. 
Förvisso har Christer Ericsson skrivit en del men de har också många som 
skriver till dem. Flera låtar är också översatta från engelskan. Trots detta 
så framför de en del låtar på engelska och Kicki säger att hon fått många 
aha-upplevelser när hon förstått vad de handlar om. Hon menar att Olle 
Jönsson är mycket bra på att artikulera väl, Thorleifs, säger hon, är mycket 
svårare att uppfatta.  
 

Spelningar 
Första Lasse Stefanz-spelningen Kicki bevistade var i början av 90-talet, då 
de var bjudna dit med hennes dåvarande mans arbete. Hon minns inte 
exakt vilket år det var. (Tidigare hade hon varit mycket ute och dansat till 
lokala förmågor.) Efter det var hon helt betagen. Hon säger att hela den 
kvällen var som en dröm och så hade hon dansanta människor kring sig, 
något som hon tycker är svårslaget. Sedan rullade allt bara på och hon åkte 
iväg till alla de ställen som Lasse Stefanz spelade på. När hon blev ensam-
stående sista gången gjorde hon upp en plan med sig själv. Inget skulle gå 
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emot henne utan nu skulle hon bestämma själv. Hon skulle gå på alla Lasse 
Stefanz-spelningar inom en tolv mils radie runt samhället hon bor i och, 
säger hon, det har räckt. På det kommer hon till många ställen. Hon har 
både åkt ensam till spelningar och tillsammans med andra. För sex år se-
dan träffade hon sin nuvarande make, en man hon kände i sin ungdom. 
När de nu träffades igen var de ute och dansade minst tre dagar i veckan 
och då blev det inte bara till Lasse Stefanz. Ombyteskläder, handdukar och 
massor av vatten är Kickis recept för att klara av en hel danskväll. Idag 
kan hon inte längre dansa så mycket som hon kunde då, bland annat på 
grund av sin ischias.  

Det är skillnad mellan en spelning idag och en för några år sedan, säger 
hon. Idag är det många yngre som kommer till spelningarna, men de dan-
sar inte. De står framme vid scenen och sjunger med, iklädda cowboyhattar 
och boots. De som dansar, dansar bakom. Kicki menar att många reagerat 
på detta och tycker inte att de ska stå där, men Kicki säger att varför skulle 
de inte göra det, de är den nya generationen dansare. Enligt Kicki är detta 
ett fenomen som återfinns framför allt hos Lasse Stefanz.  

För Kicki har det stor betydelse att hon kan åka och se dem när hon vill, 
avstånden i Sverige är inte större än att det är möjligt att se dem ofta. Vissa 
låtar, menar hon, ger en annan upplevelse live. Ibland om det är en låt hon 
tycker är riktigt bra ställer hon sig framför högtalarna ute på dansgolvet så 
att hon ska känna varje pulsslag. När hon står där är det också möjligt att 
få ögonkontakt med dem i bandet. För henne är det en speciell känsla som 
inte har något att göra med att vara förälskad i någon av dem. Det är sna-
rare en känsla av här-och-nu och får hon sedan dansa med någon oerhört 
dansant person så menar hon att det är en upplevelse som hon bara kan få 
där. En sådan upplevelse som inte förekommer så ofta i livet annars.  
 

Samlande 
Kicki är inte med i Lasse Stefanz fanklubb än. Ekonomin har satt stopp för 
det, men hon säger att hon ska gå med så fort hon får möjlighet. Hon är 
mycket inne på deras hemsida och skriver en del på deras klotterplank. De 
svarar alltid på inlägg och det betyder mycket för henne. Under ett år be-
stämde hon sig för att samla på deras program och hon tog ett på varje 
ställe. På dessa skrev hon datum, vilka hon träffat och hur kul det varit. 
Men sen tänkte hon att man inte kan vara så här gammal och samla på 
sådant, så det slutade hon med. Genom en väninna har hon fått en signe-
rad poster som pryder sin plats på väggen. Hon säger att den fick hon in-
nan den hade kommit ut och det är hon extra stolt över. Hon visar också 
en jeansskjorta som hon dekorerat med Lasse Stefanz logga och som hon 
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är mycket nöjd med. Den har hon fått många kommentarer om av andra 
fans, som hon mött ute på spelningar, och hon har tänkt att hon ska göra 
en likadan till maken. Hon tror sig äga alla deras officiella skivor, kanske 
med undantag av några av de första. Även böcker om bandet, foton, pins, 
videos och t-shirts med och av Lasse Stefanz finns i hennes ägo.  
 

Lyssnande 
Eftersom Kicki är hemma hela dagarna lyssnar hon mycket på musik. An-
tingen lyssnar hon på radio eller så sätter hon på en skiva med Lasse Ste-
fanz. Hon är även förtjust i vissa låtar med andra artister, som till exempel 
Jersey Girl med Bruce Springsteen och Purple Rain med Prince. Genom 
radion håller hon sig uppdaterad i musiklivet, något som är mycket viktigt 
för henne eftersom hon älskar att lösa Melodikrysset. Skulle det vara något 
hon inte kan ringer hon till svärsonen, som hon säger är en levande upp-
slagsbok. Inga andra skivor än med Lasse Stefanz finns i hemmet så det är 
radion som får tillhandahålla all annan musik. När hon ligger och vilar 
står alltid radion på i bakgrunden och skulle det komma en Lasse Stefanz-
låt så vaknar hon alltid till men somnar snart om igen. Texterna är oerhört 
viktiga och hon säger: 
 

De sjunger om livet. Hur livet kan vara. Det kan vara jätteroligt och det kan 
vara åt helskotta. Men de uttrycker det inte i den här rimgrejen med hjärta-
smärta och bla, bla bla. Det är en omskrivning av alltihopa men man kan 
känna igen sig. Vardagliga ord som vi pratar nu. Det blir inget högtravande, 
eller konstiga formuleringar av orden. […] Jordnära, lätta att ta till sig, man 
känner igen sig. Man kan identifiera sig med de situationerna, eller närlig-
gande i alla fall och få hjälp och styrka av texterna. Jag har fått många pro-
blem lösta, hur man ska hantera saker och ting. Det är så avstressande. Man 
behöver den oas som musiken är.  

 
Kicki sitter oftast framför datorn och lyssnar, och vissa strofer, säger hon, 
har hon hört hundra gånger men så plötsligt upptäcker hon att ”ahhh det 
är precis så det är. De sätter ord på dina känslor.” Med inspiration från 
Lasse Stefanz har hon skrivit tre häften om sitt liv och hon säger att det var 
hennes terapi, hennes sätt att överleva.  

Vissa andra dansband tycker hon också är bra. Grönwalls och Mats-
Bladhs har hon lyssnat mycket på men hon gillar till exempel inte Thorleifs 
eftersom hon inte tycker om Thorleif Torstenssons röst. Hon säger att det 
inte blir någon harmoni när han sjunger. Något som också är viktigt är att 
musiken ska vara dansbar. De yngre dansbanden (Barbados, Arvingarna, 
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Black Jack med flera) anser hon vara okej, men de brister i dansbarhet. 
Hon säger att när de spelar foxtrot så blir det bugg och när de spelar bugg 
går det så fort så det går inte att dansa till. Lasse Stefanz däremot spelar i 
rätt tempo för rätt typ av dans.  

Men hon är också kritisk till vissa låtar med Lasse Stefanz. Skivan Ral-
larsväng (2008) innehåller ett par låtar skrivna av Nisse Hellberg (Wilmer 
X) och dem gillar hon inte alls. Det är inte bara texterna som ska fungera, 
musiken är också viktig. Samspelet mellan text och musik måste fungera. 
Hon är till exempel mycket kritisk till upplägget av teveprogrammet Dans-
bandskampen: 
 

Att göra en rocklåt till en foxtrot… nej hallå… Det som ska vara ska vara. 
Rör inte musiken. Och de som gör en rocklåt av De sista ljuva åren… det är 
som att mista hela innebörden i låtens budskap.  

 
Textmässigt är favoritskivan Röd Chevrolet (2004), en skiva hon ofta åter-
vänder till och som hon har ett sug efter att höra. Hon säger: 
 

Det är själva musiken som ger mig det jag behöver härinne. Om det är reli-
giös musik eller annan… jag kan tycka att Lasse Stefanz… vissa av deras 
texter, speciellt en på Röd Chevrolet… den är… då måste det finnas ett 
samspel i alla fall. De kan inte sjunga såna texter och inte tro på det de 
sjunger. För annars är de inte trovärdiga. Hör nu vad jag sjunger. Tro på det 
här. Jag ser det som en gåva till dig. Var trygg, var inte rädd.  

 
Speciellt under den period när Kicki gick i terapi lyssnade hon extra myck-
et. Hon säger: 
 

Jag hade öppnat… eller början till det och så gjorde musiken att jag öppna-
de lite mer… vågade. Det var något i texterna. Någon som förstod mig. Sen 
alltså, sen att just Olle [Jönsson] sjöng. Men tryggheten, trösten, någon som 
förstod mig. Det var längesen jag kände så, under åren innan.  

 
Kicki har en väninna som hon delar Lasse Stefanz-intresset med och de 
diskuterar ofta varför de inte tröttnar och Kicki har kommit fram till att 
det beror på:  
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Efter ett tag… nån timme… måste höra Lasse Stefanz. Det är precis som när 
man ska äta något och det här andra äta inte har någon substans. Det var 
bara mat. 

 

Fanskapet 
Kicki tror att hon kommer att känna likadant för Lasse Stefanz om fem till 
tio år, under förutsättning att de fortfarande är aktiva. Hon är också över-
tygad om att de inte kommer att sluta med bandet med mindre än att nå-
gon avlider. Hon säger att de lovat att fortsätta spela om de så behöver 
rullatorer för att ta sig till dansbanorna. Om något skulle hända så de 
tvingas sluta så säger hon att det skulle vara en stor förlust, både för värl-
den i stort och för henne själv, och det skulle ta lång tid för henne att 
komma över det. Att lyssna på skivorna skulle självklart vara en tröst för 
henne men att inte kunna få uppleva dem live skulle vara mycket tråkigt. 
Hon säger: ”Men alltså… ingen sommar utan att vara ute och dansa till 
Lasse Stefanz. På [lokala dansbanan] runt midsommar. Då är det sommar, 
om det så spöregnar. Då har man den här sommarkänslan.”  

Kicki anser att hon är ett mycket stort fan. Hon säger att idag har hon 
slutat lyssna på dem som rackar ner på dansband. Hon väljer att lägga sin 
energi på annat i stället. En viktig sak som hon anser sig ha lärt sig är att 
lyssna på texter, och det har ingen betydelse vilken artist det är. Hon säger, 
på tal om Melodifestivalen 2009: 
 

Ett typexempel. Caroline af Ugglas… hon var ingen artist, hon har ingen 
sångröst, men lyssna på texten. Strunta i att titta på henne. Den texten gick 
in i mig. Hon kunde stå för den låten och det är det inte många artister som 
kan.  

 
Kicki säger att om hon inte får sin dagliga dos av Lasse Stefanz får hon 
abstinens. Det är nästan som en form av missbruk, musikmissbruk. Hon 
säger att det är oerhört viktigt att lyfta fram att Lasse Stefanz säkert räddat 
livet på många människor.  
      

Erik 
Erik bor med sin sambo och en katt i ett nyköpt hus i sydligaste Sverige. 
Han arbetar med spedition och har också under många år varit idrottsleda-
re inom simning, något som han bestämt sig för att lägga på hyllan nu. 
Han är född 1962 och har varit ett Lasse Stefanz-fan sedan början av 70-



eva kjellander Jag och mitt fanskap I 51

 
 

                                                         EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP I   

 

51 

talet. Det skedde successivt och en av anledningarna var att hans äldre bror 
körde Lasse Stefanz turnébuss. Hans bror var mycket ute och dansade och 
han lärde känna många av de då aktiva dansbanden. Han erbjöd sina 
tjänster till Lasse Stefanz och därmed kom han att köra bussen åt dem 
fram till början av 80-talet. Erik säger att brodern måste ha börjat köra för 
dem så tidigt som i början av 70-talet eftersom Lasse Stefanz inte hade 
hunnit släppa någon LP-skiva. Den första LP-skivan kom 1974.  
 

Uppväxt 
Erik är född och uppväxt i en lite by på landet. Förutom brodern har han 
också en syster. Pappan, som fortfarande är i livet, var hantverkare och 
mamman var hemmafru. ”Det var man på den tiden”, säger han. Ett visst 
musikintresse fanns i familjen, men han säger att han är lite kluven till hur 
pass stort intresset egentligen var. När hans föräldrar nyss hade träffats 
turades de om att köpa stenkakor, mamman varannan vecka och pappan 
varannan. En sliten grimma och Titta jag flyger med Povel Ramel minns 
han från barndomen. Annars var mammans stora favoriter Jan Malmsjö 
samt Jussi Björlings Oh helga natt. Pappans musiksmak har han aldrig 
blivit klok på. Han säger: 
 

Han gillar nog det mesta bara det inte dunkar för mycket. Han kan nog till 
och med stänga av musik. Jag kommer ihåg precis när mamma gått bort 
1987 då spelade jag in tio kassettband till honom och det vet jag att dem 
lyssnade han jättemycket på… sen fem år senare sa han att du får nog spela 
in lite nya för det sista gick sönder förra veckan.  

 
Annars tror han att det är brodern som påverkat honom musikmässigt. 
Brodern är sex år äldre och han minns tidigt 70-tal då han lyssnade på 
Sweet, Les Humphrey Singers och dansband som Flamingokvintetten och 
Thorleifs. Erik säger att då lyssnade en 15-åring på dansband.  
 
Alla tre syskonen hade simning som hobby, något som föräldrarna drev på 
ganska mycket. Brodern slutade tidigt och Erik var inte så intresserad av 
att tävla medan systern tävlingssimmade fram tills hon var 18 år. Erik sä-
ger att han lärt sig mycket av sina föräldrar, som han har haft nytta av i 
sitt arbete som idrottsledare. Framför allt hur man inte ska bete sig och att 
ibland behöver föräldrar som är alltför ivriga dämpas lite så att barnen ska 
känna glädje över sitt idrottsutövande.  
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En annan sak som hade stor betydelse för att han började lyssna på Las-
se Stefanz var kamraterna på gatan där han bodde. De brukade spela land-
hockey och de hade var och en ett favorithockeylag. De fick inte hålla på 
samma, så det var viktigt att välja var sitt. Det blev samma sak med musik. 
En kamrat tyckte att Flamingokvintetten var bäst, den andra att Thorleifs 
var bäst och då tyckte Erik att han kunde ju välja Lasse Stefanz eftersom 
brodern körde deras buss. Han säger att då på den tiden låg han i underlä-
ge eftersom både Flamingokvintetten och Thorleifs var jättestora: ”De var 
ettan och tvåan och jag hade ett band som var 195 eller nåt sånt i bästa 
fall.”  

Under högstadiet lyssnades det nästan uteslutande på Status Quo bland 
kamraterna. Erik säger att vissa förstås gick lite längre och lyssnade på 
Judas Priest och Kiss, hårdrock över huvud taget. Tjejerna lyssnade på 
discomusik som till exempel Boney M. Om ABBA säger Erik:  
 

På 70-talet var det ju så att ingen sa att de gillade ABBA, men alla hade 
ABBA. Jag tyckte ABBA var kanon. Jag har ABBA-skivor och det hade alla 
och idag säger alla att de gillade det. Men då var det så… jag tror alla i min 
klass hade en ABBA-skiva… jag är helt övertygad om det… men det var 
ingen som sa att de gillade ABBA.  

 
Kiss däremot var det okej att gilla. Han säger att det var föräldrarna som 
inte gillade Kiss. De tyckte inte att de var riktigt rumsrena. Idag, säger han, 
finns det inte mycket som kan chockera. Vår generation har hört det mesta 
och det spelar ingen roll hur artisterna styr ut sig eller vad de sjunger. ”Jag 
tror att det ska mycket till för att de ska kunna hitta något som kan bli 
värre än vad det var på 70-talet.” Erik säger att han lyssnar på alla sorts 
musik idag, förutom hiphop. Det är det enda han har svårt för. ”Det är 
inget för mig.” 
  

Privat- och yrkesliv 
Erik och hans sambo delar intresset för dansbandsmusik. Sambon, som är 
lite yngre, har växt upp med dansbandsmusiken genom sina föräldrar och 
har också varit mycket ute och dansat på den lokala dansbanan.  

Erik berättar att han var på en återträff med sin gamla grundskoleklass 
några år tidigare och han hade under skoltiden blivit hånad för sitt dans-
bandsintresse. Den första skiva som sattes på efter middagen var en Lasse 
Stefanz-skiva och Erik tänkte att det nog var en dum pik eller något lik-
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nande. Men alla gick upp och dansade, och Lasse Stefanz spelades flitigt 
under hela kvällen även om det blev en del annat också. Han säger: 
 

Det är nog många som är uppväxta med föräldrar som lyssnade på dans-
band och som det försvinner mellan 13 och 20 när man liksom… öhhh… fy 
för morsans och farsans musik, men sen kommer det tillbaka när man blir 
lite äldre. 

 
Under cirka tio år mellan 1985 och 1995 tappade Erik sitt musikintresse. 
Han köpte ”självklart” de Lasse Stefanz-skivor som gavs ut, men hans 
huvudfokus under denna period låg på idrotten. Det var också en ekono-
misk fråga säger han. Det kostade mycket att köpa skivor och i början av 
90-talet när CD-skivan introducerades hade Erik ett visst motstånd mot 
denna. Dels var den lite dyrare än en LP-skiva och dels behövdes det en 
CD-spelare. Han säger att den sista LP han köpte var med Dr Alban och 
det var så sent som 1993, då hade CD-skivor funnits i Sverige i tre eller 
fyra år. Han förklarar: 
 

Men det är alltid så här när man håller på med något i samlingsväg. Samlar 
du på bilar och plötsligt ska alla bilar köra på tre hjul så tänker du: det pas-
sar inte in bland mina, det blir liksom fel. Nu kan man köpa det där med 
CD för nu har man några stycken, men skulle det komma någon ny grej så 
får man… det passar liksom inte in.  

 
Arbetskamraterna känner till Eriks intresse för Lasse Stefanz men kom-
menterar det bara i fall det spelas en låt med dem på radion. Då säger de 
att ”den är till Erik”. Det är ungefär det enda. Fast Erik tror att det är så 
att man inte ska gilla Lasse Stefanz. Men, säger han, det brukar krypa fram 
efter ett tag att väldigt många tycker att man lika gärna kan lyssna på 
dansband som på något annat. Det är bara det att man ska säga hur dåligt 
man tycker det är.  

Erik berättar om en kollega till honom som hade lyssnat på ett program 
på radion där de hade en tävling som gick ut på att avgöra om en textrad 
var titeln på en Lasse Stefanz-låt eller en te-sort. Kollegan hör inte till dem 
som tycker Lasse Stefanz är bra, snarare tvärtom. Kollegan hade gissat fel 
varje gång och berättade detta för Erik. Han tyckte det var mycket roligt 
att han hade så fel hela tiden. Han hade förväntat sig titlar av Lasse Stefanz 
som ”Söta lilla Anna” och liknande, men den var då en te-sort, medan 
”Gula höstlöv” var en Lasse Stefanz-låt. Erik menar att denna stereotypa 
inställning är mycket vanlig bland folk utanför dansbandsvärlden.  
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Erik har under sin uppväxt både spelat piano och den obligatoriska 
blockflöjten. Han kan läsa noter och tror sig kunna klinka fram något på 
pianot även idag, fast inte med båda händerna. När han gick i gymnasiet 
försökte han sig på att spela trummor, men det gick inte så bra med takten:  
 

Så det var en tjej som fick ta över. En av mina mest knäckande grejer tror 
jag. Vi hade ett specialarbete om Simon & Garfunkel och det blev för dåligt, 
så jag fick läsa texten i stället. Taktkänslan är inte vad den borde vara och 
hade mina arbetskamrater hört det så hade de sagt att ja, där ser du. Det är 
därför du gillar Lasse Stefanz. Du är inte musikalisk, det är därför du gillar 
dem.  

 
Radion har betytt mycket för Erik under åren som gått. Svensktoppen var 
ett program som han alltid lyssnade på och brodern lyssnade mycket på 
Kvällstoppen och Tio i Topp. Detta gjorde att även Erik satt och lyssnade 
på dessa program och han berättar att han minns att de på tisdagskvällar-
na satt och lyssnade på Kvällstoppen eftersom de presenterade en försälj-
ningslista. När han blev något äldre så var det Poporama som kom att bli 
viktig för honom. De hade också en lista och ”heta högen” där låtar som 
försökte komma in på listan fanns med. Efter Poporama kom Tracks och 
då blev det det programmet han lyssnade på, och de första fem-tio åren 
som det sändes lyssnade han varje vecka. Detta lyssnande tog han upp igen 
för cirka fem år sedan då listorna började publiceras på Internet. Framför 
allt är han intresserad av listorna i sig. Han menar att på nätet kan man 
hålla sig uppdaterad utan att för den skull behöva lyssna på alla låtarna. 
Erik älskar listor och säger att sambon påstår att han rangordnar allt. Var-
je måndagsmorgon när han kommer till arbetet börjar han med att studera 
Trackslistan, Svensktoppen och Försäljningslistan. Han har även flera 
böcker som presenterar listhistorik utifrån ovanstående radioprogram. 
 
Erik köper mycket skivor över lag. Han tar tydligt avstånd från illegal ned-
laddning av skivor och säger att han haft flera infekterade diskussioner 
med idrottskollegor: ”Jag sa till honom att du kommer snart inte ha något 
att ladda ner för ingen ger ut skivor längre om alla bara laddar ner. Då är 
det ingen som får betalt för det.” Däremot anser han att om någon vill 
köpa och ladda ner så är det helt okej, men inget för honom. Han säger:  
 

[…] för om du nu har alla skivor med en artist, oavsett vilken… jag hade ju 
på LP-sidan väldigt många som jag hade alla med: Supertramp, Pink Floyd, 
Lasse Stefanz och ett antal andra artister… och skulle man då plötsligt ladda 
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ner det så har man det i ett hemtryck på datorn. Nej, det känns djävligt 
konstigt.  

 
Erik är förtjust i samlingsskivor som Ljuva-serien och Absolute Music. 
Han tycker det är bra blandningar. Han tycker att det blir billigare så här 
än att köpa varje enskild skiva för sig. ”Man köper inte en skiva för att det 
är en enda bra låt på den”, säger han. Han har också sedan 80-talet ägnat 
sig åt att spela in något han kallar för årsskivor. Det är skivor med låtar 
som varit populära under året, plus lite personliga favoriter. Idag har han 
gjort sådana skivor från 1962 (året då han föddes) och fram till nu. Han 
tycker sig se ett mönster i att de spelar sönder låtar på radion idag på ett 
annat sätt än vad det gjordes förr. Han anser att det inte fanns riktigt bra 
musik under perioden 1990-1995, och han var då på väg att sluta med sina 
årsskivor, men sedan blev det lite bättre igen. Som kontrast ställer han 70-
talet då det fanns så mycket bra musik att inte alla låtar fick plats på ski-
vorna.  
 
Även vissa tidningar har betytt och betyder mycket för Erik. Den första 
tidning han köpte regelbundet var New Musical Express. Detta var när 
Erik gick på högstadiet och det var uteslutande för listornas skull som han 
läste den. Tidningen innefattade listor från alla länderna i Europa och han 
säger att i länder som Tyskland och Sverige blandas genrer på listorna, 
något som inte förekommer i till exempel England och USA. Den tidningen 
köpte han i flera år, till dess att han ryckte in i det militära. Då tillät inte 
längre ekonomin det. En annan tidning som följt med honom i många år är 
Får jag lov. Han berättar: 
 

När jag såg den första gången så köpte jag den för Wow! En tidning som 
handlar om dansband. Då i början av 90-talet… var det någon som sa Vi-
kingarna så blähä… och så tog man fram k-pisten och började skjuta folk. 
Så det var… bara att få läsa någonting, för det står ju ingenting i en vanlig 
kvällstidning, eller veckotidning. Fast jag har fått veta nu i efterhand att Al-
lers och typ sådana tidningar hade lite såna reportage även om det var mi-
nimalt. Sen när jag köpt den ett tag så började jag prenumerera på den. 

 
Också denna tidning tillhandahåller listor. Den har bland annat en lista där 
man kan sms-rösta på sina tre favoritband. Lasse Stefanz har, berättar 
Erik, legat i topp på den listan i 15 år, allt sedan tidningen kom ut första 
gången. Klar tvåa är Drifters, ett band som Erik säger är väldigt stora inom 
dansbandkretsar. De två band som klarade sig bäst i Dansbandskampen 
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2008, Scotts och Lars-Kristerz, ligger båda på listans topp tio. Lars-
Kristerz, som för övrigt vann Dansbandskampen 2008, anser Erik vara ett 
rent plojband. Han tycker dels att de sjunger bedrövligt dåligt och dels att 
den 70-talsgimmick de använder sig av kanske är kul en eller två gånger, 
men sedan räcker det. Andra band som legat högt på listan är Arvingarna 
och också Barbados, fast bara när det var Magnus Carlsson som var sång-
are. Erik har sparat alla nummer av tidningen och han säger att de första 
två åren fanns det ingen lista utan då var det mest en reportagetidning. 
Artister som figurerade ofta i den var Christer Sjögren (Vikingarna), Sven-
Erik Magnusson (Sven-Ingvars), Tolle (Thorleifs) och Lotta Engberg. Se-
dan, säger han, skedde det en liten vändning när Jenny Öhlund blev oer-
hört stor i Canada och då började de fokusera mer på yngre band. Därefter 
har det också blivit en hel del schlager i tidningen så nu menar han att det 
är en kombinerad schlager- och dansbandstidning. Idag finns den i förkor-
tad version också att tillgå på nätet. Där brukar finnas ett huvudreportage 
och en del insändare, men inga listor, tillägger han.  

Erik har många funderingar kring Melodifestivalen och hur folk röstar i 
allmänhet. Han är mycket kritisk till hur röstningssystemet fungerar och 
menar att det har blivit en trend att folk röstar på den som är sämst bara 
för att det är lite kul. Han drar paralleller till de många tävlingsprogram 
som går på teve, som till exempel Let´s dance,9 där det oftast inte är det 
bästa paret som går vidare utan snarare det som har ett stort underhåll-
ningsvärde. Han frågar sig om detta kommer att ske i Riksdagsvalet också.  

 

Lasse Stefanz 
Erik var 13 eller 14 år när detta hände och han minns att han vaknade av 
röster i köket:  
 

Det var faktiskt så att en gång när Lasse Stefanz varit i X-köping och de 
skulle köra hem så stannade de alltid i p-fickan utanför [byn där de bodde] 
och så hoppade brorsan av och så körde Hasse sista biten hem. Men den 
gången sa brorsan: -Följ med in och käka frukost. Klockan är ju frukost. Så 
när hela byn vaknade stod Lasse Stefanz-bussen utanför vårt hus och alla 
grabbarna sitter och käkar frukost på verandan. Då var de rätt kända i Kris-
tianstadsområdet, men inte på riksnivå. Det var morsan så stolt över att de 
kommit hem och käkat frukost. Men sen då när de hamnade på Svensktop-
pen så var det att de hade varit hemma hos oss och käkat frukost. Hon blev 

                                                      
9 Program i TV4 där kändisar tävlar i tiodans tillsammans med en professionell 
dansare.  
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samtalsämnet i byn. Hon var lite sån människa att vi fick gärna ta hem 
kompisar så länge det inte var för många eller vi skitade ner. […] Men den 
gången Lasse Stefanz kom dit, det var något helt annat. De satt på verandan 
först, men sen fick de gå in i köket.  

 
Erik säger att Lasse Stefanz inte blev kända förrän runt 82-83 när de kom 
in på Svensktoppen och fick vara med i teveprogrammet Nygammalt. In-
nan dess var de mer ett lokalt skånskt dansband även om de hade en del 
fans i övriga landet också. Han berättar om en gång under den tid som 
brodern körde bussen: 
 

När min bror körde bussen, det var innan de blev kända, så var de i Små-
land någonstans och de kom dit och plockade upp sina grejor och började 
spela klockan nio som de skulle. Och det var inte en kotte i lokalen. De spe-
lade en halvtimma och det var fortfarande inte någon där. Och när klockan 
blev runt elva tyckte både arrangörer och band att nä, det är ju ingen här 
och min bror han tyckte att någon måste ju dansa så han tog en stol och 
dansade med den. De fick sitt gage och blev hemskickade. Det var någon 
gång runt 1976-77 och de hade släppt två eller tre skivor. De satte sig ner 
själv och funderade på vad detta berodde på. Inte så långt därifrån hade 
Thorleifs spelat och de var ju gigantiska då. Andra grejen var att de fick 
reda på att det stället var ett sånt som ungdomarna bara ”öhhh där går vi 
inte” och det gör ju sitt till. Plus att det var i Småland och de var inte kända 
där. Ingen visste vilka de var.  

 

Spelningar 
Erik har sett Lasse Stefanz 10 till 15 gånger och det var framför allt när 
han gick i högstadiet och på gymnasiet. Sedan hade han ett långt uppehåll 
tills för tre år sedan då han var på den lokala dansbanan. Denna har blivit 
hans favoritspelning. Framför allt handlar det om att ljudkvaliteten var god 
på spelningen. Erik berättar: 
 

Jag har lyssnat på dem många gånger när de spelat utomhus och då tycker 
inte jag att ljudet varit jättebra. Det har att göra med vinden, hur högtalarna 
står och hur man själv står. Jag var inne på Malmöfestivalen ett år och det 
lät inte bra förrän vi gått runt och fick ljudet från ett annat håll. Ibland har 
basen gått igenom allting. På [lokala dansbanan] var det jättebra ljud. Det 
spelade ingen roll var du satt eller var du var. Volymen var hög, men okej. 
Gitarren hördes men inte alls så extremt som den lät utomhus. Riktigt rik-
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tigt bra. Det tycker jag är a och o. Det spelar ingen roll om det är ett dans-
band eller vem det är. Ljudet måste vara bra.  

 
Erik dansar inte, han är där för att höra låtarna live. Sambon är däremot 
mycket duktig på att dansa och Erik säger att hon försöker lära honom 
hemma i vardagsrummet så att han i alla fall hjälpligt ska kunna ta sig runt 
på ett dansgolv.  

En sak som Erik gärna vill lyfta fram är det stora antalet förståndshan-
dikappade som går på dansbandsspelningar. Han säger att det syns på dem 
hur fantastiskt de tycker det är och han tror att en orsak kan vara att det 
är taktfast musik med enkla svenska texter. Lätta att ta till sig helt enkelt.  
 

Samlande 
Erik äger alla Lasse Stefanz officiella skivor förutom de två första singlar-
na. Han säger att hans bror har dem och dem kan han få behålla. Han 
gillar de fem första skivorna bäst eftersom de är lite mer råa och avskalade. 
När de gick över till Bert Karlssons bolag Marianne Records tyckte Erik att 
de började låta som alla andra dansband med den enda skillnaden att det 
var Olle Jönsson som sjöng. Lasse Stefanz har i alla fall fått spela själv på 
sina skivor till skillnad från till exempel Vikingarna, som använt sig av 
studiomusiker, säger han. Efter att ha legat på ett annat skivbolag ett antal 
år har de nu återvänt till Bert Karlsson och Erik säger att det är stor skill-
nad nu mot på 80-talet. Nu är de så pass gamla att de inte skulle spela in 
något som de inte gillar. Erik berättar att de tackat nej till Melodifestivalen 
eftersom de inte tyckte att låten de fick passade dem. Det var istället Thor-
leifs som tog sig an låten, men han tycker inte att den passade dem heller 
speciellt bra. Han säger att den bygger mycket på att det finns saxofon i 
orkestern och det har förvisso Thorleifs, men han anser att Thorleif själv 
inte sjunger så bra längre så därför tycker han att det blev ganska dåligt. 
Men, säger han, låten i sig är bra så med ett annat band hade den nog 
kunnat slå.  

På varje ställe han var när han var yngre samlade han på orkesterkort10 
och på dessa gjorde han noteringar om datum och plats. Det var inte bara 
Lasse Stefanz utan alla de band som spelade på ställen dit föräldrarna hade 
möjlighet att skjutsa honom. Han samlade också på affischer. Affischerna 
har han inte fått sätta upp så de ligger på vinden. Orkesterkorten har han 
inte hittat efter senaste flytten och det tycker han är mycket irriterande. 
                                                      
10 Orkesterkort är vykortsstora reklamkort för de olika dansbanden med turnéda-
tum på. 
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Han hade delat upp dem i olika lådor och dem som innehåller andra dans-
band har han hittat, men inte dem med Lasse Stefanz.  
      

Lyssnande 
Erik lyssnar på många olika genrer och andra favoritband är bland annat 
Dire Straits, Queen och Status Quo. Men han har också många andra 
dansband i sin samling. Han gillar det mesta och säger att de nya stjärn-
skotten Scotts säkert kommer att bli stora. ”Han är snygg och tilltalar 
flickorna.” Snygg är egentligen inte Olle Jönsson, säger han, men det är 
ändå många tjejer som tycker om Lasse Stefanz just tack vare Olle. Det 
förstår han inte alls. När Erik vill lyssna aktivt på musik börjar han med 
att plocka fram en låt som han känner för att höra, när han sedan sätter 
tillbaka den i skivhyllan så ser han en annan han vill lyssna på. Han plock-
ar alltid låt för låt när han vill lyssna fokuserat. Om han däremot bara ska 
ha musiken som ackompanjemang till någon annan aktivitet, som till ex-
empel städning, sätter han gärna på en samlingsskiva.  

Det är framför allt musiken Erik lyssnar på. Han försöker sjunga med i 
texterna men det går inte så bra. Refrängerna kan han dock. Han säger att 
Lasse Stefanz har många berättande melodier och berättande texter, men 
texterna sätter sig inte lika snabbt hos honom som melodierna gör. Han 
tycker dock att texterna är viktiga och säger att de har bra texter om var-
dagliga ting, jordnära texter. Han tycker att det är rytmen som gör det, en 
speciell rytm och en speciell stil. Det hörs när det är Lasse Stefanz. Viktigt 
för honom är också att de skriver låtar själv. En av medlemmarna i Lasse 
Stefanz, Christer Ericsson, stod fram till och med De sista ljuva åren som 
kompositör, men efter det så använde han sig av olika pseudonymer enligt 
Erik. Han tror att det beror på att Ericsson ofta fick frågan om texterna 
var självupplevda och tröttnade på detta. Erik tror dock att det är han som 
står bakom pseudonymerna, även om Ericsson själv förnekar det.  

Erik tycker inte att det går att lyssna på en hel skiva med samma artist 
förutom med ett fåtal artister som Lasse Stefanz och Beatles. Han säger:  
 

Det är ungefär som de som lyssnade på AC/DC och Judas Priest och såna 
grupper. De lyssnar säkert på sina favoritlåtar, men jag tror inte att de lyss-
nar på en hel platta. Det blir för skrikigt helt enkelt. Det är samma sak som 
dem som idag lyssnar på In Flames och sånt. De kommer säkert att lyssna 
på det när de blir äldre också, men de kommer inte att lyssna på en hel plat-
ta. De kan jag säga att det kommer de inte orka heller.   
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Fanskapet  
Erik är med i Lasse Stefanz fanklubb sedan 2003 och han säger att genom 
den är det möjligt att köpa skivorna innan de kommit ut i affärerna och 
dessutom fraktfritt. En t-shirt och allmän information är också något som 
ingår i medlemsavgiften.  

Han anser att han är ett fan och tycker nog att han är en fyra på en fem-
gradig skala. Han säger: 
 

Jag är ju ingen sån som åker runt. Jag ser ju på hemsidan emellanåt att är 
folk som skriver att tack för konserten i Falköping i lördags, vi ses nästa 
vecka i Göteborg. Alltså sån är man inte. Det finns folk, om jag förstår sa-
ken rätt, som varje helg hittar ett ställe att åka till oavsett var det är. Så är 
man inte… så någon femma är det absolut inte. Men för lång och trogen 
tjänst så en fyra kanske. Men den där extrema femman blir lite för mycket 
fanatiskt tycker jag. Och fanatisk är jag inte. Skiv- och lyssningsmässigt lig-
ger jag kanske på en femma, men inte live.  

 
En sak som Erik lyfter fram när det gäller musiklyssnande är att det är ett 
utmärkt sätt att lära sig engelska på. Som exempel berättar han om när de 
var på träningsläger i Italien och guiden där var först mycket tveksam till 
om det var lönt att guida denna grupp med ungdomar i åldern 12-18. Hon 
var övertygad om att de inte kunde så mycket engelska att de skulle förstå 
henne, men det visade sig gå alldeles utmärkt. Erik tror det beror på två 
saker att dagens ungdomar är så bra på engelska. Dels är det alla filmer de 
ser och dels är det musiken. De vill veta vad de sjunger om. För egen del 
säger han att eftersom han inte är någon textmänniska så har han inte varit 
så fokuserad på att lära sig förstå texterna, men ett och annat ord har han 
snappat upp i alla fall.  

Erik är inte säker på att han kommer att lyssna på nytt material med 
Lasse Stefanz om fem-tio år. Det gamla kommer han absolut att fortsätta 
lyssna på, men kanske inte det nya. Han tror inte heller att fanklubben 
kommer att finnas kvar, i alla fall inte i bandets regi, om de slutar som 
band. Han tror att de kommer att hålla på i kanske fem år till eftersom de 
börjar bli till åren och de gör idag otroligt många spelningar. I juli 2009 
spelade de till exempel 23 av 31 dagar och då var sex av spelningarna i 
Norge och Finland. Han är övertygad om att de inte kan hålla på så mer 
än i kanske fem år till. En möjlig lösning är att de trappar ner och gör ett 
par spelningar per år, men att hålla på i det tempot som de gör nu tror han 
är omöjligt. Dessutom, säger han, så lever vissa av dem inte speciellt hälso-
samt. 
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Därmed lämnar jag Kicki, Erik och Lasse Stefanz och ger mig in i hård-
rocksvärlden istället, för att möta Axel och Sanne samt deras favoritband 
Kiss. 
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Kapitel 4 
Axel, Sanne och Kiss 

Mitt möte med fansen 
En sommardag 2010 följde jag med Sanne på en Kiss-konsert i Malmö. 
Kön ringlade sig lång utanför och när insläppet skedde rusade alla in för 
att komma så långt fram som möjligt. Till denna spelning fanns det möj-
lighet att köpa en Golden Circle-biljett för 100 kronor mer än ordinarie 
biljettpris. Golden Circle var ett speciellt inhägnat område närmst scenen 
och oavsett var i detta område man stod hade man en god överblick över 
scenen. Efter två förband var det då dags för huvudattraktionen. Kiss gjor-
de entré med dunder och brak. Pyroteknik saknas inte. Showen varade i 
cirka två timmar och innehöll allt från blodspottande till kanoner. Vid ett 
tillfälle skickades Paul Stanley ut till en mindre scen vid mixerbordet via en 
vajer då låten I was made for loving you spelades. Vid ett annat tillfälle 
hissades Gene Simmons upp i luften där han landade uppe på ljusrampen. 
Publiken framme vid scenen sjöng med och visste hur de skulle uppföra sig. 
Det var blandad publik, men jag upplevde att de flesta tjejer som var där i 
sällskap med en kille inte var där för att de uppskattade Kiss speciellt 
mycket. Många såg lätt uttråkade ut. Sedan fanns det också en hel del tje-
jer som klädde och sminkade sig på samma sätt som kvinnor framställs i 
exempelvis hårdrocksvideos, det vill säga hård sminkning och lätt utma-
nande klädsel. Kontrasterna var stora. Däremellan fanns självklart också 
de tjejer som klädde sig som vanliga hårdrockare med jeans och bandtröja 
och som var där för sin egen och musikens skull. När konserten var slut 
kunde man direkt köpa ett usb-minne med hela konserten inspelad, något 
som Sanne gjorde för att kunna återuppleva konserten framöver.  
 

Två fans berättar 

Sanne  
Jag träffade Sanne i hennes bostad en snöig kväll mitt i vintern. Sanne såg 
ut som en typisk hårdrockare. Hon var långhårig, tatuerad och klädd i en 
urtvättad Kisströja. Hon var pratglad och hennes barn var nyfikna på vem 
jag var och vad jag gjorde där. Sambon tog hand om barnen och Sanne och 
jag satte oss i köket och började samtala. Sannes första fråga till mig var 
om jag var ett Kiss-fan jag med. Jag bekräftade detta och fram kom en låda 
med fotografier från när hon träffat bandet. Efter att beundrat bilderna 
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kändes det som att vi funnit ett ömsesidigt förtroende för varandra och vi 
började samtala om hennes fanskap. 
 

Uppväxt  
Sanne är född 1980, är sambo och har två små barn. Hon är född på Fär-
öarna men flyttade vid tre års ålder till Norge med sin mamma där hon 
växte upp. Pappan stannade kvar på Färöarna och Sanne åkte dit två gång-
er per år för att hälsa på honom. Vid 20 års ålder flyttade hon tillbaka till 
Färöarna och arbetade då i en skivaffär till dess att den gick i konkurs. Den 
blivande sambon gick en utbildning i byn där Sanne arbetade och tycke 
uppstod. Efter ett par år bestämde de sig för att flytta till södra Sverige då 
sambon hade fått arbete i Danmark. De är sedan 2005 bosatta i en mindre 
ort i sydvästra Sverige. Pappan, som var lite äldre när Sanne föddes, är inte 
längre i livet, men mamman flyttade efter till Sverige för att vara nära sitt 
enda barn och sina barnbarn. De bor nu på samma ort. Sanne säger att 
hon inte längtar tillbaka till Färöarna alls utan tycker det räcker med att 
kanske åka dit på semester, framför allt då i samband med nationaldagsfi-
randet då det är fest en hel vecka. Sambon däremot, säger hon, saknar 
hemlandet en del.  
 
Mamman är idag pensionär, men arbetade under sitt aktiva yrkesliv inom 
vården medan pappan hade ett typiskt färöiskt yrke, navigatör och skepps-
redare. Under uppväxten spelades det ingen speciell musik i hemmet. Pap-
pan var dock intresserad av färöisk kvad som han sjöng och dansade. Den 
musiken är inget Sanne tagit till sig. Hon säger att hon tyckte det lät som 
indiansång när han skuttade runt på ovanvåningen av huset och sjöng och 
dansade. Mamman lyssnade mycket på Leonard Cohen, en artist som San-
ne varmt rekommenderar att man bör gå och se live. Hon och hennes 
mamma var på en konsert med honom och Sanne menar att den var helt 
fantastisk. Vad det gäller Sannes eget musicerande sträcker det sig till att 
sätta på och stänga av CD-spelaren. Hon kan inte minnas att det lyssnades 
speciellt mycket på radio i hemmet. För Sanne är det tveklöst MTV som 
gett henne en inblick i populärmusiken, men som också fungerat som 
barnprogram. Hon säger: ”Det var mycket roligare att se på det [MTV] än 
på Bolibompa. Ja, och sen några år senare var det Beavis & Butthead”.11 

Hennes första musikaliska minne är just från MTV och det var låten 
Highway to hell med det australiensiska hårdrocksbandet AC/DC som 

                                                      
11 Tecknad serie som sändes i MTV där korta äventyr blandades med musikvideos 
som kommenterades och förlöjligades av de båda huvudfigurerna.  
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satte djupa spår hos henne. ”Det var mycket AC/DC då i början”, säger 
hon. Förutom MTV tittade hon mycket på Sky Channel12 också, där det 
visades många barnprogram.  
 

Privat- och yrkesliv 
Sambon tycker om musik men har en mer flexibel musiksmak än vad San-
ne har. Han lyssnar på allt från Shania Twain till Metallica. Han har vid 
vissa tillfällen varit med på konserter, men det vanliga är att han är hemma 
med barnen medan Sanne åker iväg. Ibland undrar han hur hon kan sitta 
och se på samma klipp på YouTube om och om igen, men, säger Sanne, 
”han är ganska van nu”. Ibland blir han dock irriterad på henne. Det är 
framför allt när han sätter sig i bilen och hon haft den innan och volymen 
är uppskruvad på max. Visst, säger hon, hade det varit roligt om han varit 
lika intresserad, men då hade de behövt ordna barnvakt varje gång de skul-
le iväg. Så det är ganska bra som det är ändå.  

När Sanne bodde på Färöarna andra gången kunde hennes mamma bli 
lite irriterad när hon gång på gång ringde och bad mamman köpa konsert-
biljetter till henne. Idag suckar hon mest och säger ”ska du iväg nu igen?”  
 
Sanne har läst in gymnasiekompetens på Komvux och påbörjat studier på 
en högskola. Hennes första plan var att hon skulle syssla med manage-
ment, men tappade lusten. Nästa fundering var att bli pilot så att hon kun-
de flyga kändisar, men det föll på för dålig syn. Nu tänker hon sig att hon 
ska bli advokat och säger med ett skratt att: ”När Axl Rose kommer till 
Sverige nästa gång och han biter en vakt i benet. Då kan jag försvara ho-
nom”. Alla klasskamraterna utom en tycker att hon är lite märklig.  
 

Kiss 
Sanne har varit ett Kiss-fan sedan hon var fem år gammal. Då såg hon dem 
på MTV. Låten Heaven´s on fire var en stor hit och spelades frekvent på 
MTV. Också radion hade stor betydelse där låten Crazy crazy nights spe-
lades regelbundet. Sanne började köpa färdiginspelade kassettband och 
sedan LP-skivor. Idag äger hon alla deras officiella skivor, men då i huvud-
sak på CD. Favoritskivorna är de från 70-talet och framför allt Alive!. 
Kamraterna hon hade när hon växte upp delade inte hennes intresse utan 
de gillade i stället Europe, men hon säger att hon i alla fall fick ett par av 

                                                      
12 Sky Channel sände under 80-talet till Norden men gjordes sedan om och går idag 
under namnet Sky One. Idag sänder kanalen uteslutande till Storbritannien. 
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dem att tycka om Kiss. Idag har hon många kamrater som är Kiss-fans. 
Dem har hon lärt känna genom konserter, konsertköer och genom att gå 
på konvents. Hon besöker konvents så ofta hon kan och säger att framför 
allt Kiss Army i Norge är bra på att få dit gamla medlemmar i bandet, men 
också managers och andra människor som har varit viktiga för bandet 
under årens lopp, människor som bara de väl insatta känner till. Sanne är 
med i både den svenska och norska fanklubben och för henne är det viktigt 
att var med i dem. Hon säger: ”Ja, man blir medlem i något stort. Och så 
blir man känd av dem som arrangerar och kan komma backstage och så.” 
 
Hon har aldrig haft någon period då hon inte lyssnat på Kiss under åren 
som gått, men säger att det var bra när de kom tillbaka med smink. Hon är 
kritisk till dagens Kiss och menar att det är fel att sminka upp andra per-
soner än originalartisterna. Hon fortsätter med att säga att de spelar bra. 
Hade de tagit av sminket hade det varit okej. Detta gjorde att hon inte såg 
dem våren 2008, något som hon ångrar lite nu i efter hand. Hon hade för-
sökt få tag i en biljett precis innan konserten, men då var svartabörspriser-
na uppe i 3000 kronor och det skulle hon aldrig betala.  

Hon tror inte att det skulle fungera för de gamla fansen om Kiss fortsät-
ter utan Stanley och Simmons. Möjligtvis för ungdomarna eftersom Kiss 
hela tiden får nya fans. Första generationens Kiss-fans har fått barn och det 
är dessa som är den nya generationen Kiss-fans, menar hon. Det är riktigt 
häftigt anser hon, och hennes egna barn tycker att vissa låtar med Kiss är 
bra och det tycker hon är kul.  
 
Sanne har träffat flera av medlemmarna, både gamla och nya, ett antal 
gånger. Ett par av dem var lätta att prata med, medan vissa andra var svå-
rare. Simmons bad henne efter konserten i Stockholm 1999, då de bodde 
på samma hotell, att översätta ett reportage i en kvällstidning för honom. 
Det tyckte hon kändes kul. Om att möta den stora idolen Ace Frehley säger 
hon: 
 

Ace var svår att prata med. Jag stod bara där som en dum idiot […] Jag viss-
te precis innan vad jag skulle säga, men när man väl stod där så, nej… då 
fungerade ingenting. Men Ace tyckte att min tatuering var fin och så hade 
jag planer på att han skulle signera under den men det glömde jag att fråga 
om… autografen hänger på väggen. Jag var den enda som fick en. Han hade 
med sin flickvän, bodyguard, barnvakt och hon ville inte att någon skulle 
prata med honom men jag sprang efter till jag fick prata med honom.  
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Efteråt blev hon inbjuden till ett speciellt Kiss-party, Kiss playboyparty på 
Café Opera, och hon säger själv att hon lyckats komma in i den närmsta 
kärnan.  

Sanne är övertygad om att hon alltid kommer att vara en hårdrockstjej 
och att hon alltid kommer att lyssna på Kiss. Hon säger att de absolut inte 
får sluta spela, men om de gör det kommer hon att fortsätta lyssna efter-
som musiken fortfarande är så bra. Tributeband13 kan hon tänka sig att 
lyssna på i brist på annat, men då måste de antingen göra sin egen grej av 
det eller kopiera i minsta detalj. Inget mitt emellan.  
 

Konserter 
Sannes första konsert var när hon var 13 år och den har präglat henne 
mycket. Sanne har varit på cirka 500 konserter. Hon skriver upp alla band 
hon sett och räknar varje akt som en konsert även om hon är på festival. 
Dåliga förband räknas dock inte. Bara år 1999 var hon på 90 konserter så 
det har blivit en del annat förutom hårdrock också. Vissa band har hon 
blivit positivt överraskade av, till exempel Eagle Eye Cherry, som hon säger 
hade en fantastisk publikkontakt. Med så många konserter har hon sett det 
mesta hon vill se, men har ett par band kvar. Dessa räknar hon med att se 
sommaren 2009 på Sweden Rock Festival. Förvisso finns det band som 
hon önskar att hon sett. Band som inte finns längre som ABBA, The Beat-
les och Jimi Hendrix, men hon är ganska nöjd ändå. Hon berättar om två 
av sina upplevelser: 
 

Ullevi, när vi var på Iron Maiden. Så stod vi där framme och såg oss om-
kring och det var häftigt. Alla sjöng med. Den känslan finns inte någon an-
nanstans. Det är bara där och då. Det är en stor upplevelse. När skynket fal-
ler ner och man bara ahhhhhh. Den upplevelsen får man inte ens när man 
föder barn. Det är faktiskt sant. Det är en annan upplevelse. Smärtfullt. Fast 
det kan en konsert också vara. Jag var på en konsert med Clawfinger och 
idioten till basist stagediva. Direkt på min arm så den bröts. Sjukvårdsper-
sonalen ville skicka mig till sjukhus och hela skiten men Slash14 skulle gå på 
precis efter så det gick inte att åka iväg. Dagen efter åkte jag till sjukhuset. 
Men jag fick se Slash. Inget sorry eller någon autograf fick jag heller. Det 
var det värsta… han kunde ju sagt sorry. Hade det varit i USA hade jag fått 
många miljoner.  

                                                      
13 Tributeband fokuserar på att efterlikna en artist, både musikaliskt och utseende-
mässigt, medan ett coverband spelar låtar från många bands repertoarer. 
14 Före detta gitarrist i Guns N´Roses. 
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Sanne har sett Kiss sex gånger och soloprojekten15 ett antal gånger. De två 
bästa konserterna var i Oslo 1997 förmodligen, som hon säger, för att det 
var första gången hon såg dem, och Ace Frehley på Sweden Rock 2008. 
Ace Frehley är den stora favoriten och en av hennes tatueringar föreställer 
hans ansikte och den är placerad på hennes ena underarm. Hon säger att 
det är viktigt att stå längst fram på konserterna. Att få ögonkontakt med 
dem i bandet är oerhört angeläget för henne. 1999 såg hon flera konserter 
på rad och hon och hennes vänner stod på samma ställe varje gång. Det 
var samma personer som stod runt omkring dem och hon tyckte det kän-
des som om de hade fasta platser. Genom detta fick de också uppmärk-
samhet från dem i bandet som efter ett par gånger kände igen dem som 
stod längst fram. Hon beskriver en Kiss-konsert med tre ord: ”Fantastiskt, 
underbart och magiskt.” För henne är det absolut viktigaste att se bandet. 
Att höra låtarna live kommer på en andra plats, men att träffa bandet är 
också viktigt. Hon går gärna ensam på konsert. Det finns alltid folk som 
man kan lära känna där så ensam blir man aldrig, säger hon. För Sanne är 
det en upplevelse för livet att se dem live. Hon berättar: 
 

Kiss konsert nummer två i Göteborg 1999. I was made for loving you. Paul 
började sjunga, Peter började spela fel. Paul stoppade hela grejen och säger 
nej, vi måste starta på nytt. Den upplevelsen får man inte på skiva. Ens stora 
hjältar står framför en och… [gör fel]. 

 
Trots att hon sett dem flera gånger önskar hon att hon kunde se dem en 
miljon gånger till. Om det skulle komma något nytt band som var bra skul-
le hon kunna tänka sig att gå och se det också, men hon säger att det är 
svårt att hitta de här gamla banden som spelar på riktiga instrument och 
inte spelar playback. Hon anser inte att dagens nya band är speciellt bra.  
 

Samlande 
Sanne är en samlare. Men det är inte enbart Kiss hon samlar på. Även 
andra hårdrocksband finns i samlingen, men bara de som hon anser vara 
viktigast: Kiss, Guns N´Roses och Iron Maiden.  Efter att ha varit på relea-
separty för Guns N´Roses skiva Chinese Democracy fick hon med sig en 
1X5 m stor banderoll som pryder sin plats i hemmet. Väggarna är fyllda av 
inramade fotografier med autografer och hon visar också en jeansjacka 
fylld med autografer. Hon har god kännedom om hur kändisarna ser ut, 

                                                      
15 Tidigare medlemmar i Kiss har egna soloprojekt som de turnerar med. 



eva kjellander Jag och mitt fanskap I 69

 
 

                                                         EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP I   

 

69 

inte bara de som står på scen utan också dem som jobbar i bakgrunden. 
Hon säger att hon ser mycket på video och läser en del rocktidningar. Även 
Internet är en källa till information som hon använder sig av. I dagarna har 
hon också lyckats få sin Guns N´Roses-samling komplett tack vare eBay.  

Den första skiva Sanne köpte själv var Kiss Destroyer. Hon har inget 
minne av att hon önskat sig några skivor i present eller fått några skivor 
alls tidigare. Hennes drivkraft att införskaffa de skivor hon ville ha tog sig 
ett olyckligt uttryck när Guns N´Roses skiva Appetite for destruction gavs 
ut och hon stal pengar från sin mamma för att kunna köpa den. Detta 
uppdagades dock så fort hon kom hem med skivan eftersom mamman 
visste att Sanne inte hade några pengar att handla för.  
 

Lyssnande 
Låttexterna är det första Sanne lyssnar på, sedan kommer musiken. Låttex-
terna är viktiga och måste handla om något vettigt, säger hon. Riffen är 
också en del av det som hon lyssnar på och det var dem hon lyssnade på 
och sjöng med i innan hon kunde engelska. Hon säger också att engelska, 
det har hon lärt sig tack vare musiken.  

Sanne lyssnar aktivt på en skiva precis när hon köpt den. Då sätter hon 
sig ner med bookleten och lyssnar, kanske tio till 15 gånger, till dess att 
hon tröttnar. Men hon kan också sätta på en skiva och låta den gå i bak-
grunden när hon gör något annat, men helst av allt vill hon kunna lyssna 
aktivt och koncentrerat. I bilen spelar hon musiken på så hög volym som 
det är möjligt och hon säger att folk i byn ser henne som en raggare, men 
det struntar hon i.  

En annan sak som framkallar ett visst lyssnande är om hon varit på kon-
sert. Då lyssnar hon bara på det bandet. Hon berättar: ”Man är kvar i det 
och lyssnar bara på det. Både före och efter konserten.” Det beror lite på 
vilken artist det rör sig om hur länge detta håller i sig. Normalt, säger hon, 
kanske en månad eller så, men Ace Frehleys konsert från Sweden Rock 
2008 sitter hon och tittar på på YouTube om och om igen utan att tröttna.  
 

Fanskapet  
Sanne anser sig vara en klar femma, på en skala från ett till fem, när det 
gäller att vara ett fan. Hon ägnar mycket tid åt att vänta utanför hotell på 
sina favoritartister och har även funnit strategier för att hitta artisterna ute 
på stan när de är på besök i landet. Vid ett tillfälle, när Iron Maiden var i 
Göteborg, tog hon kontakt med en papparazzi som också väntade utanför 
hotellet där de bodde, och gjorde en överenskommelse med honom om att 
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den som först fick veta något om bandet skulle meddela den andre. När 
Sanne fick reda på att Steve Harris (basist och den som startade Iron Mai-
den) befann sig på en viss pub meddelade hon journalisten och fick då 
skjuts med honom till platsen. Hon säger att hon bara gör så med de vikti-
gaste banden, vilka är bland annat Kiss, Iron Maiden och Guns N´Roses, 
alla hårdrocksband.  

Sanne säger att hon kan bli väldigt irriterad på människor som pratar 
om Kiss i tron att de kan allt om dem, men som visar sig ha stora brister i 
sin kunskap. Hon berättar:  
 

Om man är på Karaoke. Innan fanns det en Kissbar i Oslo som arrangerade 
sånt en gång i månaden. Då var det många som sjöng fel. Om man ska 
sjunga ska man för fan sjunga ordentligt.  

 
Hon kan också gå fram till människor hon inte känner och rätta dem när 
de har fel. Dessutom tycker hon det är kul att ge sig in i ett samtal och 
hitta på felaktigheter om bandet och se hur människor accepterar det hon 
säger som en sanning. En negativ sak som fanskapet fört med sig är att 
Sanne fått tinnitus. Detta utlöstes under en konsert med Motörhead för 
cirka tio år sedan. Ibland piper det i hennes öron och ibland susar det, men 
hon har inte försökt göra något åt det än. Dessutom, säger hon, går det 
inte att använda öronproppar under en konsert. Då hör man inget. 
 

Axel 
Intervjun med Axel skedde på den skola där han arbetar. Skolan var slut 
för dagen och stillheten rådde. Vi satte oss i ett grupprum på andra våning-
en och jag började berätta varför jag var där. Axel uttryckte sin glädje över 
att få diskutera något som låg honom varmt om hjärtat och vårt gemen-
samma intresse i Kiss gjorde att samtalet flöt lätt. Axel ser inte ut som en 
typisk hårdrockare, men erkänner att det inte var så länge sedan han klipp-
te av sig sitt långa hår. Han tröttnade helt enkelt på att se ut som en hård-
rockare.  

 

Uppväxt 
Axel är född 1973 och flyttade som femåring till den medelstora kommun i 
sydöstra Sverige där han bor idag. Han är sambo och har två döttrar födda 
på 2000-talet. Han är uppväxt i en musikintresserad familj med två yngre 
syskon, en bror och en syster. Axel och hans bror delar passionen för mu-
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sik och har ägnat mycket tid åt att gå på konserter tillsammans, även om 
det blivit något mindre sedan barnen föddes. Systern däremot är helt musi-
kaliskt ointresserad. Han säger med glimten i ögat att hon påstår att hon 
blivit förstörd av sina bröder. Båda föräldrarna har stort musikintresse. 
Mamman, som är en högt uppsatt tjänsteman i kommunen, är Tina Tur-
ner-fan:  
 

Morsan städade till River deep mountain high. Den hade hon alltid på när 
hon städade, den djäkla skivan. På högsta volym. Så då visste man, att när 
den åkte på var det dags att städa.  

 
Axel och hans pappa, som arbetar inom idrottsrörelsen, hade en överens-
kommelse när Axel var yngre. Första gången Axel skulle se Kiss (1988) 
följde pappan med under förutsättning att Axel följde med honom och såg 
Rolling Stones, som var hans favoritband. Denna uppgörelse behöll de till 
dess att Axel fick körkort, men pappan har fortsatt följa med på Kiss-
konserter, senast sommaren 2008. Axel säger att han inte alla gånger tyck-
te det var så kul då att följa med pappan och se band han själv inte var 
intresserad av, men nu ser han tillbaka på det med tacksamhet över att han 
fått se band som han aldrig annars skulle ha sett. Han har även gått med 
mamman på konsert. Ett år gav han henne en Aerosmith-konsert i födelse-
dagspresent och då var både systern och en moster med.  
 

Privat- och yrkesliv 
Axel är i grunden musiker, basist, och har under lång tid spelat i ett hård-
rocksband. Tidigare spelade han på en ganska hög nivå och har både varit 
på utlandsturnéer och spelat in skivor, men numera gör han mest frilans-
jobb och håller sig i trakten där han bor. Då blir det inte så mycket hård-
rock utan snarare det som människor vill höra. Han säger att det inte fun-
gerade speciellt bra att ha familj och vara ute på turné i två månader, så nu 
håller han sig nära hemmet. Han utbildade sig i stället till SO-lärare och 
arbetar på en högstadieskola i kommunen. Musiklärare var aldrig något 
alternativ för honom eftersom han musicerade på sin fritid. Han var helt 
enkelt rädd att det skulle bli för mycket och att glädjen i musiken skulle 
försvinna. Han är mån om att hålla sitt yrkesliv och sitt privatliv åtskilt: 
  

Så här på jobbet är det ingen som vet om det [fanskapet]. Det är ju inget 
man går och pratar om. Här är man i sitt yrke och det [fanskapet] är något 
som tillhör mitt privatliv och jag försöker… det finns ingen anledning att 
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blanda in privatlivet i yrkesrollen mer än alltså om eleverna frågar så näm-
ner man det kanske liksom. Försöka vara personlig utan att vara… det är 
något sånt där (skrattar). […] jag försöker vara personlig som lärare och 
vara öppen och prata med barnen, men det privata vill jag ändå hålla privat. 
Man vill hålla någon liten gräns.  

 
Axel och hans sambo delar inte musikintresset, något som han säger sig 
vara helt tillfreds med. Hon är en sporttjej och han en musikkille. Han 
berättar att han vid ett tillfälle var tillsammans med en tjej han spelade 
ihop med och det var musik dygnet runt. Det orkade han inte med, så nu 
tycker han det är befriande att slippa musik när han umgås med sambon. 
Han menar att musiken är en så stor del av hans liv annars så det behövs 
ett andrum. Samtidigt tycker han det är fantastiskt roligt att döttrarna är 
intresserade av musik och för tillfället är det ABBA som gäller för dem, 
även om äldsta dottern ville följa med på Kiss-konserten Axel var på. Axel 
tycker det var lite tidigt för det och dessutom hade de en åldersgräns på 13 
år. Sambon har vid ett tillfälle varit med och sett Kiss, men är överlag 
ganska ointresserad av musik. Ibland tycker hon att det blir för mycket när 
han relaterar allt till Kiss. Det kan var ett teveprogram eller något annat 
som dyker upp men på det stora hela säger han: 
 

Hon tycker jag är ganska knasig men låter mig hållas. Hon vet att jag hållit 
på att samla och så sedan vi träffades och jag har alltid gjort det. Så jag tror 
att det är ett normalt inslag i vardagen. Det dimper ner beställningar från 
eBay och sånt där titt som tätt i brevlådan så hon är van vid det. Nej, jag 
tror inte hon tycker det är något konstigt.  

 
Axel anser inte att hans fanskap påverkar privatlivet speciellt mycket. Möj-
ligtvis att han lägger ner en del tid på att sitta vid datorn och söka inspel-
ningar, och att han lägger en del pengar på det, även om det inte är stora 
pengar. Fast, säger han, familjen får ju lyssna på Kiss vare sig de vill eller ej 
så egentligen borde sambon svara på frågan i stället. Men han menar att de 
är vana vid det här laget och när sambon för ett tag sedan skulle ut och 
springa lånade hon hans iPod. Eftersom hon inte visste riktigt hur den fun-
gerade fick Axel ställa in vad hon skulle lyssna på och då blev det Kiss 
Unplugged. Han säger: ”Jag kunde inte sätta den på shuffle för då kunde 
det komma något riktigt otäckt hon inte kunde med så det fick bli Unplug-
ged. Den var nog lagom, det är inte för hårt.” 
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Han förvarar alla sina skivor, instrument och samlingar i ett inrett rum på 
vinden. Där finns också en signerad Kiss-skiva som han vunnit. Han kallar 
det ”pappas lilla lekrum”. Han säger sig inte ha något behov av att skylta 
med sitt fanskap utan är nöjd med att ha sina saker samlade på ett ställe 
som är hans eget.  

Att diskutera musik är viktigt och kul, och han och hans svåger träffas 
ibland och pratar musik även om svågern inte är fullt lika engagerad. Bro-
dern är också en person som han diskuterar mycket med. För övrigt fyller 
Internet den funktionen för honom. Där samtalar han med folk från hela 
världen om musik.  
 
Axel har varit ett Kiss-fan sedan han var elva år, men det första Kiss-
minnet kommer från när han var fem år. Detta är från när han nyss flyttat 
till ostkusten och han var hemma hos en kamrat som var sju år. Kamratens 
syster hade affischer med Kiss uppsatta på sitt rum och han minns att kam-
raten visade dessa. Affischerna föreställde Gene Simmons som spottade 
blod och för en femåring var det höjden av häftighet. Men det första egna 
fonogrammet var en ABBA-skiva, Super Trouper, som han köpte när han 
var sju år. På den tiden var det kassettband som gällde, så både den och 
nästföljande The Visitors inhandlades på kassett. Efter dessa två skivor 
blev det hårdrock för hela slanten, även om ABBA finns kvar i hans musi-
kaliska bagage. För Axel är hårdrocken ”hemma”: 
 

Jag lyssnar på annan musik också men återvänder alltid till hårdrocken. Den 
är lite grand basen i allt. Man har gjort mycket tack vare hårdrocken. Det 
började med Kiss och så läste man intervjuer där de pratade om sina influ-
enser, Led Zeppelin och sådana band. Och så lyssnade man på Led Zeppelin 
och satte sig in i det och tittade på deras influenser och hamnade i bluesen. 
Man har gjort de där musikaliska resorna och det är på något sätt så att 
man började därifrån och har gått i de spåren.  

  

Kiss  
Imagen var en viktig anledning till att Axel upptäckte bandet, även om han 
tillhör den så kallade andra generationen16 av Kiss-fans som upptäckte dem 
när de uppträdde utan smink. Det var alltså inte sminket eller de fantasiful-
la kostymerna som attraherade utan musiken i sig. Det fanns två orsaker 
                                                      
16 Första generationens Kiss-fans är de som upptäckte dem när de slog igenom på 
70-talet och andra generationen är de som upptäckte dem i mitten av 80-talet när 
gruppen fick en nytändning. 
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till att han upptäckte bandet; dels kamrater och dels tidningen Okej. Tid-
ningen Okej var otroligt viktig för honom och han menar att den styrde 
väldigt mycket vad han och hans kamrater lyssnade på och upptäckte, och 
Kiss figurerade i nästan varje nummer av den. Så det var naturligt att läsa 
Okej. Kiss blev det största bandet i kamratgänget, men han säger att han 
är nog den enda som fortsatt vara ett fan. Själv tror han att det beror på att 
han började spela bas och därmed började intressera sig för det musikalis-
ka på ett annat sätt. Det var inte längre bara en image och något häftigt.  

Under uppväxten, i mitten av 80-talet, fanns det en uppdelning bland 
ungdomarna mellan syntare och hårdrockare. Axel åkte vid ett tillfälle in 
för att göra en knäoperation och när han två veckor senare kom tillbaka 
till skolan hade alla i klassen utom en blivit syntare. Han försökte också 
och köpte en skiva med Depeche Mode, men han tyckte den var dålig. 
Hårdrocken var hans stil. Han och den andra killen, som också förblev 
hårdrockare, gjorde allt för att hålla ut, men det förde med sig att de inte 
blev inbjudna till partyn. Tidigare hade alla fått komma, men nu var inte 
längre hårdrockare välkomna. Kamraten och Axel låg och smög utanför 
husen där partyna hölls och var avundsjuka på dem som var ”rätt” och 
fick vara med. Uppdelningen mellan syntare och hårdrockare ebbade till 
viss del ut, men under en period i högstadiet var det inte okej att vara Kiss-
fan och inget man skulle skylta med. Det var helt ute att vara Kiss-fan.  
 
Den första Kiss-skiva Axel köpte var Dressed to kill (1974), som idag är 
favoritskivan, mycket som han säger just för att det var den första han 
köpte. När han köpte den hade han bara hört Lick it up (1983) som han 
tyckte var jättebra. Det var tuff hårdrock. Han berättar: 
 

Det var en videobutik här i stan som hade utförsäljning och de hade Dressed 
to kill. Jag tyckte, det här är ju Kiss alltså och kom hem och satte på den. 
Det lät ju inte alls som Kiss, det var helt annorlunda. Jag kommer ihåg att 
jag först blev jättebesviken. Vad hade jag lagd 39 kronor på? Det var myck-
et pengar och jag var helt knäckt. Mamma kom in och undrade vad det var 
med mig och jag sa att den här skivan är ju inte bra. Men mamma sa till mig 
att lyssna igen så kanske den blir bra. Sen var det några låtar och den var 
okej. Men sen med tiden har den skivan växt och jag tycker den är bäst, 
kanske för att det är så många minnen knutna till den.  

 
Även om Dressed to kill är favoriten så finns det flera skivor han tycker är 
riktigt bra: Live-skivorna, Creatures of the night och Revenge är andra 
favoriter även om, som han säger, han gillar det mesta. Han menar att 
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varje skiva har sin charm och det finns egentligen ingen han skyr som pes-
ten.  
 
Han anser att Kiss pendlar mellan att ha hög och låg status inom hård-
rocksgenren. Runt 1988 var det verkligen inte hippt att gilla Kiss, men 
1996, när bandet återförenades uppgav ”alla” att de varit Kiss-fans. Media 
gav dem mycket stor uppmärksamhet och bandet var ”inne” igen. Kiss har 
alltid gjort allt de kan för att synas och Axel menar att det blir väl desperat 
ibland. Det finns ingen mystik runt bandet. Nyligen uppträdde de på Ame-
rican Idol och veckan efter hade de en miljon träffar på YouTube och låten 
var den mest nedladdade på iTunes, så ibland lyckas de i sitt uppsåt, säger 
han. Han fortsätter:  
 

Och det är väl lite det också de är duktiga på. Att hitta de här grejorna, allt-
så nå ut till nya [fans]. Det var säkert ett gäng småungar som satt där och 
tittade och aldrig hade sett något liknande förr. Jag tror alla band har såda-
na perioder beroende på hur mycket de synts i media. Vilken status det har 
inom genren.  

 
Axel är inte med i fanklubben och har aldrig haft något behov av att vara 
det heller. Vissa fanklubbtidningar har han köpt, men eftersom det är mu-
siken som är viktigast för honom kan han inte se att ett inplastat medlems-
kort skulle göra någon skillnad för honom. Däremot är han inne på Kiss 
Armys svenska hemsida en del och postar. Han berättar: 
 

Ja det gör jag som en av gammelgubbarna, haha. Men det är det som är så 
roligt att det spänner över så många generationer och det har kommit till 
många nya [fans] på senare år och jag är långt ifrån den äldsta. Det finns de 
som är mycket äldre. Och att kunna berätta min historia för den liknar ju 
den för dem som blivit fans på senare år. Man har ju någonting gemensamt.  

 

Konserter 
Axel har sett Kiss live nio gånger mellan 1988 och 2008 och skulle gärna 
se dem i alla fall en gång till så det blir tio gånger jämnt. Han säger: ”Visst 
finns det de som säger, jaså du har sett Kiss nio gånger. Du är fan inte klok 
i huvudet. Men det är någonting…” Han åker gärna ensam och säger att 
favoritkonserten är den i Stockholm 1988, förmodligen för att det var för-
sta gången han såg bandet. Han skulle ha sett dem redan 1984, men blev 
då förhindrad av knäoperationen. Pappan följde med honom till Stock-
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holm och det var Axels första stora konsert och han minns hur rädd han 
var för alla de äldre långhåriga ungdomarna. Trots denna rädsla blev kon-
serten ett oförglömligt minne för honom som han bär med sig än idag.  
  
Sommaren 2008 var han och såg Kiss både i Stockholm, tillsammans med 
sin pappa och ett gäng vänner, och i Köpenhamn, dit han åkte själv. 
Stockholmskonserten tyckte han var riktigt dålig. Han tyckte bandet gav 
ett trött intryck och de var inte alls på hugget. Samtidigt var Paul Stanleys 
röst dålig och många av konsertbesökarna var alldeles för fulla, ett stort 
irritationsmoment för Axel. Dessutom kom det busslaster med publik som 
han menar förmodligen inte var speciellt intresserade av bandet. Köpen-
hamnskonserten däremot tyckte han var en av de bästa. Det var en lite 
mindre lokal och han hamnade längst fram, något som gjorde att det blev 
en helt annan upplevelse. Fast han önskar att de kunde röra om i spellistan 
lite. Men, säger han, de kan ju samtidigt inte plocka bort klassikerna för då 
skulle folk bli vansinniga. I princip spelar de hela Live-skivan och lägger 
till ett par låtar på slutet, låtar som måste finnas med som I was made for 
loving you. Just detta att stå längst fram under en konsert är något Axel 
inte brukar göra. Han berättar: 
 

Det har aldrig varit viktigt, men det har varit… att någon gång vill jag stå 
längst fram. Och det gjorde jag i Köpenhamn. Det var roligt att ha gjort det. 
Det var inte meningen men jag åkte ju dit själv och kom bort till arenan. Det 
var en liten kö så jag tänkte att jag kan ju lika gärna ställa mig här. Jag har 
inte mycket annat att göra och sen fylldes det på. Men sen när det var in-
släpp var man ju längst fram. När alla andra började springa då sprang jag 
också och då hamnade jag framme vid kravallstaketet. Då tänkte jag att det 
här blir riktigt kul faktiskt att se det så nära.  

 
Tidigare har Axel nästan alltid haft plats på läktaren och han säger att när 
man hamnar långt bak blir det nästan som att sitta hemma och titta på 
DVD eftersom storskärmarna är det enda man ser. Han tycker att känslan 
försvinner en del.  

Den häftigaste känslan han fått under en konsert var dock när han såg 
Iron Maiden och hade fått ett All Access-pass av en branschkontakt. Då 
stod han och hans bror uppe på scenen i kulissen och tittade, och upplevel-
sen när publiken uppmanades att sjunga med, den var otrolig.  
 
Det är inget speciellt kamratgäng som åker på konserter men han menar 
att det aldrig är svårt att hitta någon att gå med eftersom många har en 
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relation till Kiss. 1996 var de ett gäng på sju åtta personer som hyrde en 
minibuss och åkte till England. Det var Kiss återföreningsturné så intresset 
var stort och också något som uppmärksammades av SVT som till och med 
hade ett reportage med på nyheterna.  

Han åker också på konvents där han träffat flera av medlemmarna i 
bandet, dock inte någon av originalmedlemmarna. Han har heller inget 
intresse av att träffa dem. Han åker på konventen för att uppdatera sin 
samling och skulle aldrig kunna tänka sig att stå utanför hotellet och vänta 
på dem som många andra fans gör. På konserten 2008 kunde man köpa ett 
så kallat meet & greet, det vill säga en träff med bandet för 10 000 kronor 
men det är absolut inget för Axel som säger att han förmodligen bara skul-
le bli besviken om han träffade dem. Han säger med ett förläget skratt att 
han inte tror det finns så mycket djup hos dem. Gene Simmons har aldrig 
stuckit under stol med att han är ute efter att tjäna pengar och att det är 
hans huvudsyfte med Kiss och på min fråga om Axel tror att det är en ima-
ge eller om han är sådan svarar han: 
 

De flesta säger att han faktiskt är sån. Han jobbar 24 timmar om dygnet 
och det handlar bara om att tjäna pengar i alla lägen. Jag har hört en del, i 
och med att jag varit i branschen. Det var samma skitsnack att de är djävligt 
duktiga på att kräma ut allt vad de kan för sig själv och djäkligt duktiga på 
att utnyttja folk […] De är lite fula så och ser nog till att se om sitt. Jag tror 
inte det finns så mycket djup där men jag tror att de är de första att erkänna 
det. De menar inget med det. Samtidigt har det varit ganska fascinerande att 
se hur de gör eftersom man själv jobbat med band och så. För om man tittar 
på affärssidan ha de varit helt fantastiska med hur de gjort och gör. Nog har 
man tittat på hur de gjort och plockat influenser. De vet och har lärt sig hur 
en bransch fungerar och ser till att om det finns en efterfråga så har de varit 
snabba att fylla den.   

 

Samlande 
Axel är en samlare. Det är framför allt liveinspelningar han samlar på och 
det spelar ingen roll vilken period av bandets karriär det rör sig om. Vissa, 
säger han, samlar enbart på särskilda perioder som exempelvis sminkperi-
oden eller fram till att de återförenades, men för honom har det ingen be-
tydelse. Han byter med folk från hela världen via framför allt en hemsida 
som har cirka 8-900 användare. Där lägger man upp listor över vad man 
har tillgängligt att byta. Konserter som är relativt vanliga kan man ladda 
hem direkt, men lite mer ovanliga skickas på CD-skivor. Har man dessut-
om någon riktigt ovanlig inspelning så är det troligast att man ”byter un-
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der bordet” det vill säga man lägger inte ut den på sin lista. Ocirkulerade 
spelningar är extra spännande att komma över. Han är också medlem på 
en lite mer exklusiv hemsida med enbart 40-50 användare. För att få till-
gång till denna måste man bli inbjuden och medlemmarna byter inspel-
ningar med varandra genom denna sida. Exklusiviteten är viktig, därför 
berättar man inte om denna sida för utomstående.  

I dagsläget har Axel ungefär 5-600 konserter på CD och cirka 300 på 
DVD. När sambon påtalar att han aldrig kommer att hinna lyssna på allt 
så svarar han att det ska han göra när han blir pensionär. Men, säger han, 
det är nästan jakten som är det viktigaste. 
 

Jag hittade en kille som spelat in dem i Alaska. De har spelat i Alaska två 
gånger under sin karriär och så hittade jag en kille som spelat in när de var 
där 2000, och han hade spelat in den bara för sig själv. Han har inte bytt 
den med någon. Jag har hållit på att tjata på honom men han ville helst ha 
den själv. Han fick välja fem konserter från min lista om jag fick den här. 
Ja, då gav han med sig till sist. Det här höll på i någon månad. Två måna-
der, och när jag väl fick hem den så lyssnade man igenom en gång, fan vad 
kul, jättebra ljud och allting och sedan arkiverades den. Det är lite jakten 
som är den roliga, att gå igenom folks listor och hitta någonting.  

 
För Axel är det inte penningvärdet som är det viktigaste utan samlarvärdet. 
Visst, säger han, har han föremål som har ett visst penningvärde, men han 
har inte köpt något som varit vansinnigt dyrt. Han brukar titta på eBay om 
det finns något av intresse, en skiva eller en pressning han inte har, och om 
det är skäligt pris så köper han. Han är inte beredd att betala vad som helst 
för ett föremål och det finns inte heller något som han anser att han ”mås-
te” ha.  

Han säger också att samlandet har blivit mycket lättare idag med till-
gången till Internet. Samtidigt tycker han att det blivit tråkigare eftersom 
allt är tillgängligt på ett annat sätt. Förr kunde man jaga föremål hur länge 
som helst, men nu är det bara att gå ut på till exempel eBay där i princip 
allt finns. Han anser också att det är mycket tråkigt att alla skivaffärer 
håller på att försvinna, men han åker på vissa skivmässor där behovet kan 
tillfredsställas. För honom är det avkoppling att gå där och bläddra bland 
skivorna. För honom är samlandet viktigt och inget som han någonsin 
kommer att sluta med. Vissa föremål är värdefulla, men han kommer ändå 
aldrig att sälja dem. Det är för honom helt främmande att sälja av sin sam-
ling. Samlandets natur ligger i att samla utan att sälja, säger han.  

Kiss är ett varumärke och Axel har fokuserat på att samla på inspel-
ningar av konserter. Han är inte intresserad av varumärket på det sätt att 
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han samlar på allt som har med Kiss att göra. Det finns tusentals produkter 
och det är omöjligt att samla på allt. En sak till samlar han dock på, och 
det är turnéprogram från de konserter han sett. Han säger att de brukar bli 
värdefulla i längden.  
 

Lyssnande 
Axel säger att han aldrig tröttnar på att lyssna på Kiss. Han menar att vissa 
låtar påminner honom om vissa perioder i hans liv och därför blir de speci-
ella. Han samlar ju på liveinspelningar och säger att han hört hundratals 
inspelningar av samma låt och det är skillnad mellan inspelningarna. Det 
kan vara en anledning till att han aldrig tröttnar. Självklart finns det låtar 
som han tycker är mindre bra, men efter ett uppehåll på några år kanske 
han tycker om dem igen. För honom handlar allt om musiken. Det är fram-
för allt melodierna han lyssnar på. Han anser att de tidiga Kiss-låtarna har 
riktigt bra melodier och menar att det är tråkigt att man ofta bortser från 
musiken och enbart fokuserar på deras image. Om det bara hade varit 
image hade de aldrig hållit så länge som de har gjort. Det måste finnas 
något mer. Texter har aldrig varit hans grej förutom om han lyssnar på 
exempelvis Bob Dylan där texterna står i centrum. Fast, säger han, det 
beror ju på vilken musik man lyssnar på. Han lyssnar mycket på instru-
mentalmusik, jazz och sådant och där är ju instrumental skicklighet i cent-
rum. Eftersom han är basist är groove viktigt och han lyssnar mycket på 
trummor då dessa är de som ligger närmst basen. Fast gitarriff är essentiellt 
inom hårdrocken så självklart är de också viktiga att lyssna till, säger han.  

Axel uppger att han lyssnar på musik i genomsnitt en till två timmar per 
dag. I bilen, innan han går och lägger sig, när han tränar eller cyklar är 
ställen och tillfällen då han lyssnar. Aldrig när resten av familjen är vaken 
för då blir det för mycket liv. För honom är det viktigt att lyssna koncent-
rerat. Det går i perioder för honom när och hur mycket han lyssnar på 
Kiss. När han kommer in i en period så blir det bara det i ett par veckor 
och sedan byter han till något annat. Han har aldrig någonsin slutat lyssna 
helt på Kiss, men säger att han lyssnat mer eller mindre och varit mer eller 
mindre aktiv i sitt samlande. Men det har alltid funnits där och kommer 
alltid att finnas. En av anledningarna till att han stundtals lyssnat mindre 
är att han inte sett dem live under just den perioden. Han berättar: 
 

Ja, det kan man väl säga att man under en period tappade lite, hade väl nå-
gon svacka där man inte lyssnade jättemycket och det var nog runt 90-91. 
De gjorde en skiva som var sådär och sen kom de inte hit så då ebbade det 
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ut lite men sen kom Revenge 1992 som jag tyckte var jättebra så då fick jag 
upp mitt intresse. Men det har varit tråkigt att de inte varit här. Jag vet att 
1992, då var de i England och jag var väldigt sugen på att åka över och se 
dem, men då hade jag ingen… ingen kompis att åka med som var intresse-
rad och åka själv, nej, jag var 19 och lite för harig för att åka över till Eng-
land. Men det har jag ångrat sedan dess. Den sättningen hade jag verkligen 
velat se för det är med den jag tycker de var musikaliskt som bäst.  

      
Både före och efter en konsert lyssnar han som mest intensivt. Före lyssnar 
han för att komma in i känslan och efter för att bibehålla känslan från 
konserten. Detta, säger han, kan hålla i sig ett par månader och sen brukar 
han tröttna och inte lyssna alls på ett tag. Men Kiss-perioderna är ständigt 
återkommande eftersom han ser så många konsertklipp och på så viss upp-
rätthåller känslan från konserterna.  
 
Om dagens ungdomar säger han att visst finns det de som är fans till band, 
men han upplever att det snarare är enstaka låtar som de är fans till. Han 
menar att det kan ha att göra med hur musikindustrin ser ut idag där det 
är möjligt att ladda ner enstaka låtar och skivförsäljningen går ner. Album 
har inte samma roll idag som de hade tidigare och artisterna har inte heller 
samma livslängd som de haft. Han tror att anledningen till att många av de 
gamla banden fortfarande existerar är för att de byggt upp starka varu-
märken. Han tror inte att de band som slagit igenom idag kommer att 
finnas om 30 år. Ett exempel på att varumärket är viktigt är att Simmons 
och Stanley uttalat sig om att Kiss kommer att fortsätta fast de själv för-
svinner. Axel tycker det är en förfärlig tanke, men säger samtidigt att de ju 
under åren som gått faktiskt bytt ut flera medlemmar och det har fungerat. 
Han säger att det är många fans som har väldigt svårt för att de sminkar 
upp andra som Frehley och Criss, men menar samtidigt att många av de 
yngre fansen inte bryr sig.   
 

Fanskapet 
När jag ber honom gradera sitt fanskap på en skala mellan ett och fem 
anser han sig vara en fyra. En femma, säger han, är för honom en sådan 
som följer dem på turnéer och står och väntar utanför hotellen de bor på. 
”Riktigt så fanatisk är jag inte” säger han. Han lägger inte heller ner fanta-
sisummor på att köpa saker men han anser sig absolut var mer än genom-
snittet.  

Han är intresserad av allt runt bandet och läser gärna böcker om dem 
med motiveringen att det är kul att läsa om allt som försiggår bakom fasa-
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den. Framför allt är det sådant som: Hur kom den här skivan till? Vilka 
jobbade de med? Vem producerade? Vad var förutsättningarna för denna 
turné? Han själv anser sig spontant inte vara en kalenderbitare, men vän-
nerna tycker det. När han funderat en stund säger han dock att jo, han är 
nog det i alla fall.  

Han menar att han är ett riktigt fan. Han säger ”Jag kan inte tolka det 
på något annat sätt”. När han sitter framför datorn och byter inspelningar 
med folk från jordens alla hörn, då känner han sig som ett fan. Samma sak 
när han är på konserter. För övrigt tror han sig lägga sin fanidentitet åt 
sidan.  
 
Axel anser sig ha lärt sig mycket på flera olika plan av att vara ett fan. Han 
säger att han lärt sig våga vara sig själv och att tro på sig själv. Episoden 
när han kom tillbaka till skolan efter knäoperationen och alla andra blivit 
syntare menar han är betydelsefull då det var första gången han stod på sig 
i sin identitet som hårdrockare. Han anser också att han lärt sig mycket 
som musiker. Genom att studera Kiss har han lärt sig hur viktigt det visuel-
la är och han menar att det finns många duktiga musiker, men det spelar 
ingen roll hur duktig du är om du inte kan ta en publik. Inom hårdrocks-
genren är poserandet viktigt och det ska vara kul att titta på konserterna. 
Han menar att det är viktigt att känna till genrens givna ramar och hålla 
sig inom dessa. Om ett band bryter mot reglerna inom genren bedrar de sin 
genre, men samtidigt kan de genom detta kanske nå en större publik. Han 
lyfter fram Metallica som exempel. Metallica, som var ett typiskt Trash-
band fram till 1991, ändrade stil och fick en stor hit med låten Enter 
Sandman och hamnade därmed i mainstreemfacket. Han säger att vissa är 
trogna sitt koncept medan andra utvecklas vidare.  

Axel är hårdrockare även om han idag inte ser ut som en. År 2006 
klippte han av sig håret, men han säger att hans identitet inte satt där så 
det har ingen betydelse för honom om han är lång- eller korthårig. Han 
hade också ringar i örat, men de plockades bort inför en skiktröntgen och 
sattes aldrig tillbaka igen. Han säger att han nog blivit bekväm. Armband 
och plånbokskedja var i vägen och kedjan fastnade alltid i stolarna så de 
försvann också. I och med att han trappat ner på sitt eget spelande känns 
det inte lika viktigt för honom att utseendemässigt passa in i genren. ”Jag 
har nog blivit mer Svensson nu”, säger han.  
 
Därmed lämnar jag hårdrocksvärlden och vänder blicken mot rockmiljön 
där vi möter Tina, Rickard och Status Quo. 
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Kapitel 5 
Tina, Rickard och Status Quo                                     

Mitt möte med fansen  
Vid två tillfällen i december 2008 fick jag möjlighet att följa med mina 
informanter på konsert, en i Lund och en i London. I Lund spelade Status 
Quo på Färs och Frosta Arena, som stod färdig i september 2008. Före 
konserten samlades en del fans på en pub i staden. På ovanvåningen fanns 
de vanliga pubgästerna, medan bottenvåningen var samlingsplatsen för 
fansen.  Jag möttes av en stämning av förväntan och musiken som ström-
made ut ur högtalarna var självklart Status Quo. Fansen tycktes var från 
runt 20 år och uppåt. Ett gäng holländska fans hade också hittat dit. Man 
satt och åt och drack och pratade om den förestående konserten. Hur skul-
le arenan vara? Hur kommer den nya spellistan att se ut? Är de i form? 
Förväntningarna var stora. I god tid innan konserten skulle börja begav sig 
alla iväg till arenan som fanns på gångavstånd. Väl framme vid arenan 
började folk fylla på framme vid scenen och förbandet började spela. För-
bandet var en ensam trubadur som inte direkt höjde stämningen. Folk bör-
jade i stället strosa runt och tog en öl eller två i baren i väntan på huvudat-
traktionen. När det började dra ihop sig så fylldes snabbt de första sju åtta 
raderna framme vid scenen på. Jag hamnade på tredje rad med en massa 
fans kring mig. Överlag var alla klädda i jeans och många hade en turné-
tröja på sig. Jeansjackor med tygmärken och pins var också frekvent före-
kommande. Lokalen var inte halvfull ens och flera valde att stå kvar i ba-
ren, som var belägen ovanför läktaren. Ljuset sänktes och alla började 
jubla och applådera. Status Quo kom in på scenen och Rick Parfitt drog 
igång riffet till det ständiga öppningsspåret Caroline. Fansen sjöng med och 
stod och headbangade i takt med musiken. Status Quo spelade i cirka en 
och en halv timme och när det var slut var fansen lika svettiga och trött 
som bandet. Stämningen framme vid scenen var hög, men stördes stundtals 
av överförfriskade personer som skulle tränga sig fram. Efter konserten 
gick ett litet gäng vidare till en annan pub för att avsluta kvällen med lite 
samtal om konserten.  

Andra konserttillfället inträffade på Wembley Arena i London. Det hade 
annonserats på Status Quos internetforum att det var en träff före konser-
ten för alla fans på en pub i Wembley. Där skulle ett så kallat tributeband 
spela. Vi kom dit strax efter lunch och ett tiotal fans var redan där. Ett par 
timmar senare var det fullt, och förutom engelska hördes också franska, 
tyska, holländska, svenska, norska, finska och danska. Stämningen var hög 
och alla gick runt och pratade med alla. Två amerikanska fans hade också 
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tagit sig dit och för dem var det årets höjdpunkt att åka till England och se 
Status Quo. I god tid innan konserten vandrade alla bort till arenan. Man-
fred Mann´s Earth band17 var förband och trots att sångaren inte är origi-
nalsångare i bandet märktes det att de fortfarande hade många fans i pu-
bliken. Wembley Arena tar cirka 12 000 personer och alla platser är sitt-
platser, även de på golvet, men det hindrade inte fansen från att göra som 
de brukar och stå upp och headbanga. De ställde sig framför stolarna och 
allt gick mycket lugnt och sansat till. Här var det ingen som försökte 
tränga sig fram. Fansens klädsel var likadan som i Sverige. Det som syntes 
lite mer var alla de tatueringar med Status Quo-tema som stolt förevisades. 
Konserten var densamma som i Lund förutom ett byte av ett par låtar. 
Under låten Burning Bridges släpptes massor av orangea ballonger upp av 
fansen närmst scenen. Detta gjordes för att minnas och hedra dottern till 
ett engelskt fan, som var ett stort Status Quo-fan, och som dött i cancer 
bara tio år gammal. Hennes favoritlåt var just Burning Bridges. Föräldrar-
na har startat en fond i hennes namn och många Status Quo-fans skänker 
regelbundet pengar till denna. När konserten var slut var det anordnat en 
gemensam middag för de fans som anmält sig via bandets hemsida. Det är 
ett engelskt fan som varje år tar på sig uppgiften att organisera detta. Detta 
år var det så många som anmält sig att två restauranger fick bokas för att 
alla skulle få plats. Efter en trevlig middag lämnade vi Wembley och åkte 
tillbaka till hotellet.  
 

Två fans berättar 

Tina 
Tina bor ute på landet på en bondgård tillsammans med sin man och sina 
fyra barn. Jag besökte henne en hösteftermiddag och lugnet rådde på går-
den. Barnen var i skolan och på dagis och korna var omhändertagna i la-
dugården. Tina och jag har setts flera gånger på konserter och vårt gemen-
samma intresse gjorde att samtalet direkt flöt lätt. Tina ser ut som en rock-
tjej. Kanske är det hennes tatueringar som gör det, eller så är det bilden jag 
har av henne då hon står under en konsert med en hemmadesignad jeans-
jacka och headbangar, som gör att jag associerar henne med rock. Vi satte 
oss i köket och började samtala.  
 

                                                      
17 Manfred Mann´s Earth band bildades 1971 på resterna av Manfred Mann och 
kan räknas till den progressiva stilen.   
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Uppväxt 
När jag träffade Tina 2008 var hon 43 år, gift och hade fyra barn mellan 
fyra och tolv år. Tina är uppväxt på den gård i södra Sverige där hon bor 
idag, närmsta större stad är cirka en och en halv mil bort. Båda föräldrarna 
var lantbrukare och hon är enda barnet. Mamman dog för femton år sedan 
men pappan lever och bor på ovanvåningen i deras hus. Hon kallar honom 
kärleksfullt för ”min dräng”. Hon säger att hon är uppfödd på kyrkomusik 
då framför allt mamman var aktivt kristen. Pappan, säger Tina, är tondöv 
och lyssnade på sådant som Snoddas och Flottarkärlek. Mamman spelade 
piano och sjöng och då var det framför allt andliga visor och psalmer. Det 
spelades även en del skivor och en av mammans favoriter var Oh store 
Gud med Mahalia Jackson, men också skivor med Arthur Eriksson samt 
opera- och operettmusik. Eftersom det fanns ett piano i huset klinkade 
Tina gärna på detta och hon tog också lektioner, fast enbart en termin. 
Hon berättar: 
 

Det stod ett piano och jag tog pianolektioner under en termin. Bonnadotter 
som man var var man ju ute och lekte och hade sorgkanter jämnt och hon 
[läraren] hade en linjal som hon slog mig över fingrarna med. Det ångrar 
man ju nu att man inte härdade ut och fortsatte för man är ju halvdann på 
allt nu. Istället för att lära sig ordentligt. Men det är ju inte för sent nu… 

 
När Tina var runt tio år fick hon en liten grammofon med högtalare i lock-
et. De första skivorna var ljudskivor med Tintin och Aristocats, men de 
följdes tidigt av en singel med Little Gerhard, Icko Icko. Den lyssnade hon 
väldigt mycket på och hon tyckte det var helt annorlunda mot den musik 
hon var van vid. Den första skivan hon köpte själv var Elvis Presleys Pro-
mised land, en låt som hon än idag tycker är helt fantastisk.  

På lördagarna var det städdag hemma hos dem och Tina hjälpte mam-
man med detta. Då stod radion på och Ring så spelar vi, Svensktoppen och 
Kavalkad ackompanjerade städningen. När det var dags för Kavalkad smet 
Tina ifrån och in till föräldrarnas stereoanläggning där hon kunde spela in 
musiken. De första banden hon minns därifrån är AC/DC, ZZ Top och Kal 
P Dal. Hon tyckte det var fantastiskt att få lyssna till sådan musik. Den 
första rockskiva som föräldrarna sen köpte till henne var Kal P Dals debut-
skiva Till Mossan.  
 
Tina säger att hon och hennes kamrater inte pratade om musik när de gick 
på låg- eller mellanstadiet. Hon minns i och för sig att det pratades en del 
om ABBA när de vann Eurovision Song Contest, det handlade mest om att 
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de inte var bra, men att de hade häftiga kläder. För Tina var det på som-
marlovet mellan årskurs sex och sju när hon började lyssna på Kal P Dal, 
som hon upptäckte musik och intresset väcktes. Men, säger hon, det var 
ingen annan som lyssnade på det som hon lyssnade på. Till stor del har det 
varit så under hela tonåren förutom när hon som hon säger ”hängde på 
killarna där i högstadiet som lyssnade på Kiss”. När hon kom upp på hög-
stadiet var de ett gäng som åkte iväg till den lokala dansbanan och lyssna-
de på olika band. Den hade en utescen med dansrotunda och var ett stam-
ställe för raggarna i trakten. Hon säger: 
 

Alla var ju där på somrarna, raggarbilarna. Den ena var fullare än den 
andra, ett riktigt röjarställe. Och där spelade alla de här… Pugh, Jerry W 
och Rockfolket. Alla de där banden Snowstorm, Intermezzo och allt vad de 
nu hette. Det var ju en samlingspunkt och då var vi ett gäng som alltid åkte, 
men det var ju inte så att man lyssnade på det annars, förutom Jerry Willi-
ams.  

 
Det var viktigt för Tina att tillhöra en gemenskap. Bästa kamraten bodde i 
en by en mil bort och fram till högstadiet träffade hon i stort sett bara sina 
kamrater i skolan. Därför blev det extra roligt när de blev ett gäng som 
umgicks och åkte iväg tillsammans.  

Den musik som Tina lyssnade på i högstadiet har hon till viss del hållit 
fast vid. Rockmusiken har alltid legat som en grund, men sedan har hon 
lyssnat på mycket opera och klassisk musik också. Dessutom sjöng hon i 
många år i kör. Det var en lokal kyrkokör och framför allt julmusiken de 
sjöng ligger henne varmt om hjärtat. Hon bodde under flera år i Stockholm 
och när hon flyttade tillbaka till födelseorten funderade hon på att starta 
en kör, men det har inte blivit av. Hon berättar: 
 

Det är ju… det är trevligt att sjunga i kör. Jag gjorde ett försök när jag flyt-
tade ner. Jag sjöng i kör i Stockholm och var till och med körledare för en 
kör där, men slutade med det när jag flyttade ner. Då tänkte jag att jag nog 
skulle starta en kör… jag är ju inne på arbetarrörelsen, så en facklig kör. Få 
igång något här nere. Men det stannade i tanken för det är så djäkla skönt 
att inte ha något på kvällarna. När jag bodde i Stockholm var jag före-
ningsmänniska, alltså det var politik, fack och det var körer. Hela den här 
djäkla karusellen. Man var på möten och det var kvällsaktiviteter. Så kom 
man ner hit och det var ingenting på kvällarna, och där är jag kvar än. Har 
bott här i elva år nu.  
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Privat- och yrkesliv 
När Tina var 18 år träffade hon en kille som höll på med dragkamp. Hon 
visade sig ha fallenhet för sporten och började tävla aktivt i ett damlag på 
orten. Genom detta fick hon reda på att det fanns en utbildning på Gym-
nastikhögskolan i Stockholm som hette specialidrottslärarlinjen och där 
kvoterade de in äldre studenter som valt att satsa på idrott i stället för att 
läsa vidare. Vid denna tidpunkt hade Tina hunnit bli 21 år gammal. Hon 
berättar: 
 

För att komma in på idrottslärarlinjen krävdes det höga betyg. Men om 
man istället satsat på idrotten… då kom man in på sina idrottsliga meriter i 
stället. Och då hade de för sig att de skulle ha dragkamp med som specialid-
rott. Och då tänkte jag att man kunde ju söka. Jag visste inte vad jag ville 
göra. Hade inte något fast jobb och jag sökte och var den enda som var be-
hörig. Så de tog in mig. Snacka om att halka in på ett bananskal.  

 
Men det visade sig att när hon väl var klar med utbildningen kändes det 
inte helt rätt så hon påbörjade en journalistutbildning, men hoppade av 
efter en termin. Under den terminen arbetade hon extra i en livsmedelsbu-
tik och blev där erbjuden en arbetsledartjänst som hon inte kunde motstå. 
Efter att ha varit anställd tre eller fyra år blev butiken uppköpt och ar-
betsmiljön förändrades till det sämre. Då beslutade Tina sig för att börja 
studera igen. Hon började på en folkhögskola, där de hade en samhällspo-
litisk linje på ett år, med inriktning mot vänsterrörelsen. Där träffade hon 
sin blivande make och blev efter ett tag gravid med första barnet. Efter att 
mamman avlidit tyckte pappan att huset var för stort för honom själv och 
erbjöd dem att flytta dit. Både Tina och maken tyckte att det kändes rätt så 
1997 flyttade de ner igen. Idag driver de lantbruket tillsammans där de 
föder upp köttdjur, och de har också en liten butik på gården där de säljer 
kläder och kuriosa.  
 

Status Quo 
Tina säger att hon blev ett ”riktigt” fan 2006. Med detta menar hon att det 
var först då hon började resa runt och gå på alla konserter som var möjligt, 
och dessutom började köpa allt hon kom över som hade med Status Quo 
att göra. Men hon började lyssna på dem redan 1977 när Rockin all over 
the world spelades på radion. Den första skivan hon köpte var samlings-
skivan 12 Gold bars och den säger hon att hon spelade hela tiden, men sen 
var det inte så mycket mer. En anledning tror hon är att detta med att åka 
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på konserter det fanns bara inte. Möjligheten att ta reda på var de spelade 
och hur man skaffade biljetter var i det närmsta obefintlig där ute på lan-
det. När hon var inne i staden åkte hon alltid till skivaffären och stod där 
och bläddrade bland skivorna. När de sedan började spela låten Rolling 
home på radion tyckte hon att det var det bästa hon hört, men det var inte 
så att hon sprang iväg och köpte skivan. Hon säger ”Man visste inte vad 
man skulle leta efter”.  

Under de åren hon bodde i Stockholm var hon på Globen två gånger och 
såg Status Quo. Hon tyckte det var fantastiskt. Hon stod längst fram på 
basisten Rhinos sida och lyckades få ögonkontakt med honom. Det tyckte 
hon var oerhört häftigt. Men hon säger: 
 

Och så kommer jag ihåg att på den konserten spelade de… alltså på 12 
Gold bars var det låten Wild side of life jag fastnade för. Den gick dubbelt 
så mycket som de andra. Och så när Francis stod där och sa ”Wild side of 
life” skrek jag yihoooooo. Det var ingen annan som reagerade det minsta lil-
la, de bara tittade på mig. Det var inte det man skulle tjoa för i alla fall. […] 
Det var i den vevan jag träffade [maken]. Vi var en i crowden då. Vi stod 
lite längre bak. Då vågade man inte släppa loss. Det har jag inga minnen av 
alls, jag vet bara att jag var där. Och sen kom barnen och sen kom liksom 
allt. Rockmusiken låg i träda i många många år. Tills de var här i stan och 
spelade 2006.  

 
Konserten 2006 utlöste Tinas fanskap. Hon stod längst fram och efter 
konserten köpte hon alla skivorna i ett svep. Sedan dess har det bara eska-
lerat. Hon gick iväg och gjorde ett par tatueringar med Status Quo-motiv 
och sydde också om en gammal jeansjacka som hon broderade lämplig text 
på. Den största orsaken till att hennes fanskap är så stort idag tror hon 
själv är att: ”Man har tid och man har landat i förhållandet och det är inte 
det att vi måste göra allt tillsammans jämnt. Nu kan man ge sig iväg på 
egen hand.” Förvisso gillar maken Status Quo och följer med på en och 
annan konsert, men han är inget stort fan.  

Tina gillar allt Status Quo gör. Men de gamla 70-talsplattorna tycker 
hon är speciellt bra. Men, säger hon, hon ser förtjänster även med 80-
talsproduktionerna, som så många ser ner på. Som liveband betraktat är 
det dagens Status Quo som är hennes Status Quo. Hon tittar mycket på 
gamla klipp på YouTube, men blir inte speciellt berörd av 70-talsklippen. 
Eftersom det dröjt så många år innan hon köpte alla skivorna så håller hon 
fortfarande på att upptäcka dem. För tillfället är det Under the influence 
(1999) som går mest i CD-spelaren. Hon tycker den är fantastisk.  
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Konserter 
Vid tidpunkten för första intervjun har Tina sett Status Quo live 13 gånger. 
Hennes favoritkonsert är den som var i Jessheim 2008. 2007 var hon på 
två konserter, en i Kalmar tillsammans med sin man och sedan en i Lon-
don, på Wembley, dit hon åkte själv. Strax innan hon åkte till London 
hade hon blivit medlem på Status Quos Message Board (SQMB) och där 
hade hon kommit i kontakt med flera fans som också skulle dit. Där fanns 
också information om en träff innan konserten på en pub i närheten, The 
Greyhound, och om den food club som organiserade en middag efter kon-
serten. Hon säger att det var nästan häftigare att vara på Greyhound än på 
själva konserten. Just detta att träffa alla andra fans från olika länder var 
fantastiskt, menar hon.  

Under våren som följde fortsatte hon att hålla kontakt med alla via mes-
sageboardet och kunde också hålla sig uppdaterad med var bandet skulle 
spela framöver. När spelningen i Jessheim annonserades så köpte hon ge-
nast biljetter till sig och maken. En spelning i Danmark var också inplane-
rad och också denna hade hon biljett till. Sedan visade det sig att de skulle 
spela i Sverige också, i Kilafors, och den ville hon också åka på. Efter di-
verse omstruktureringar visade det sig att konserterna krockade med 
skolavslutningen för barnen så beslut togs att Tina skulle åka och maken 
stanna hemma. Hon tog då kontakt med ett danskt fan, som hon pratat 
med på messageboardet: 
 

Då fick jag tag på [danskt fan] och hon hade tänkt sig Danmark och Sveri-
ge. Hon blev ju sketaglad… det var så vi fann varandra. Och då började de 
här förväntningarna. Det rullade hela våren och när man väl kom dit då och 
träffade alla de här människorna som man hade pratat med på message-
boardet. Just hela den kringgrejen då, men jag tyckte konserten var hur 
djävla bra som helst.  

 
Tina åkte till England även påföljande år men nu tillsammans med maken 
och ett par nyfunna vänner från messageboardet. (Englandsresorna i de-
cember har därefter blivit ett stående inslag i hennes liv.) Innan Wembley, 
London var de i Brighton för att se Status Quo. Den konserten tyckte inte 
Tina var speciellt bra. De satt långt bak på läktaren och hon upplevde att 
en stor del av publiken inte riktigt visste varför de var där. Wembley där-
emot tyckte hon var mycket bättre. Men, kanske som hon säger för att hon 
hade plats nere på golvet och inte som året innan längst bak på läktaren. 
Förfesten på The Greyhound tyckte hon var fantastisk. De var ett stort 
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gäng skandinaver som var där tillsammans och sedan mötte de en del an-
nat folk från messageboardet så det tyckte hon var mycket lyckat. 

Innan de åkte över till England hade hon varit på två konserter i Sverige, 
en i Jönköping och en i Lund. Den i Jönköping var väldigt bökig och hon 
säger: 
 

Jag kan tänka mig att det var så på 70-talet när alla stod och tryckte på. Vi 
stod ju där… the front hags… haha… och det var djäklar vad de tryckte på. 
Men det var häftigt att se att det var så mycket ungdomar där. Sen spelade 
de förbannat högt. Det ringde i öronen i flera veckor. Det var nästan som 
att man ville backa därifrån i slutet.  

 
Efter konserten körde hon hem och hade med sig en grupp andra fans som 
skulle sova över hos henne för vidare transport till Lund dagen efter. Den 
konserten var mycket lugnare och inte alls så stökig. Den var bra tyckte 
hon.  
 
Konserterna är viktiga för Tina. När hon inte är på konsert sitter hon gär-
na och tittar på klipp på YouTube. Det är sällan hon sätter på en konsert-
DVD. Hon anser sig inte ha tålamod att titta på en hel sådan. Hon har en 
berättelse från Kilafors som hon tycker är viktig att lyfta fram då den gav 
henne en extra rolig upplevelse: 
 

Ja, vi fick nästan Rhino18 att bryta ihop i Kilafors. [Danskt fan] och jag vi 
följdes åt och så fort de spelade Dear John då vinkade vi till honom. Han 
såg det väl både i Danmark och i Jessheim, men reagerade inte så mycket på 
det, men i Kilafors. Han stod och spelade och då började vi kasta slängkys-
sar och då kunde han inte hålla sig. Då vände han sig bort. Rhino försöker 
se så där tuff och hård ut så när man får honom att spricka upp i ett leende 
så är det kul. Sen hände det en grej till där. Då stod vi precis mitt för Rick 
och när de bryter av och ska spela Whatever you want klappar alla i takt 
och alla börjar klappa fortare och fortare. Då fick jag något i bakhuvudet 
och fortsatte hålla Whatever you want-takten. Och så stod ju Rick som han 
brukar och så fångade han min blick och så tittade han på mina händer. 
Och så står han helt stilla och börjar nicka i takt med mina händer och så 
gick han igång. Det är coolt. Det var skithäftigt.  

 

                                                      
18 Basist i Status Quo som egentligen heter just John.  
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Vid intervjutillfället, 2009, blir det fem konserter för henne, två i Dan-
mark, två i Sverige och en i England. Men, säger hon, hon är väldigt sugen 
på att åka till Glasgow efter Londonkonserten. Hon och ett manligt fan var 
i just Glasgow under hösten för att delta på ett konvent. Både tributeband 
och coverband spelade där och det var en fantastisk upplevelse säger hon.  
 

Samlande 
Tina har en egen liten hörna i vardagsrummet där hon ställt upp alla sina 
samlarobjekt. Det är allt från t-shirts till plektrum och hon är mycket stolt 
över sin hörna. Hon visar också den jeansväst hon designat för att använda 
på konserterna. 

 

Lyssnande 
Tina lyssnar på flera olika band. AC/DC, Georgia Satellites, The Refresh-
ments och Björn Afzelius är några av de artister hon gillar förutom Status 
Quo. Tina lyssnar på melodier, inte texter. Hon säger att när det är en 
engelsk text är det melodin i första hand och sedan upptäcker hon texterna 
efter hand. Det är inte det att hon inte behärskar engelska, men ibland, 
menar hon, är det svårt att höra vad de sjunger. Hon har visserligen skrivit 
ut alla texter men det är inte så att hon sitter och analyserar dem. Många 
texter, säger hon, är ändå bara nonsenstexter. Det är stor skillnad mot till 
exempel Björn Afzelius där texterna är det primära. Afzelius upptäckte hon 
i början av 80-talet då hon var tillsammans med en kille som gillade ho-
nom och Michael Wiehe. Hela det gänget hon då kom in i var stora fans 
till dem och de åkte iväg och såg dem i den lokala folkparken. Efter det var 
hon ”helt såld” på Afzelius.  

För Tina är det musiken som är viktigast och hon tycker också att sång-
aren Francis Rossis röst är mjuk och melodisk. Flera av Status Quos låtar 
ligger ganska nära countrymusiken, en genre som Tina uppskattar mycket, 
men om de låtarna gjorts av ett annat band så tror inte Tina att hon tyckt 
det var bra. ”Det är för att det är Quo”, säger hon.  
   

Fanskapet  
Tina är med i fanklubben och tycker det är ett naturligt val när man som 
hon säger ”älskar Quo så mycket”. Hon gick med efter att ha varit på 
Wembley första gången och träffat många andra fans. På messageboardet 
är det framför allt ett gäng skandinaver som hon pratar med och de har 
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också träffats utan att åka på konsert. De är viktiga för henne och hon 
säger: 
 

Det har blivit en andra familj nästan. Det är helt fantastiskt såna kompisar 
som jag träffat där. Det har jag inte här omkring. Det har jag aldrig haft 
förut, som är på precis samma våglängd. Lika galna som jag.  

 
Vissa av dem har hon en djupare kontakt med och de för långa diskussio-
ner oftast via e-post eller msn. Hon är inne på messageboardet varje dag 
och skandinaverna har en egen tråd där de kan kommunicera på danska, 
norska eller svenska. Hon är inne och läser i andra trådar också, men tyck-
er det är samma inlägg och diskussioner som bara upprepas. När hon bör-
jade vara ute på forumet postade hon en del i de andra trådarna men säger 
att hon blev både missförstådd, förlöjligad och ignorerad där.  
 
Tinas vänner tycker det är kul med Tinas fanskap. Hon har en granne som 
själv är fan till The Ark och med henne kan hon prata om sitt fanskap utan 
problem. Hon upplever det som att omgivningen är positiv och de frågar 
ofta om hon har konserter inplanerade. För Tina är det ganska mycket 
hennes egen ”grej”. Maken är med på ett litet hörn och är även han ute på 
messageboardet och pratar, men hon tycker ändå att han står lite vid sidan 
av. För henne handlar det om att hämta styrka och näring så att hon klarar 
av vardagen. Hon tycker det har lärt henne att vara sig själv, att våga släp-
pa loss. Hon säger: 
 

Ja, jag har lärt mig att vara mig själv kan man nästan säga. För ofta i många 
sammanhang spelar man en roll och även här hemma. Det är inte så att om 
jag sätter på en skiva här hemma så beter jag mig inte, om det är folk hem-
ma, som jag gör på en konsert. Det gör jag bara inte. Så egentligen är den 
människan som släpper loss på en konsert mer jag än den som håller igen 
här hemma.  

 
Hon säger att det bara påverkar familjen positivt. Visserligen gnäller bar-
nen en del när hon åker iväg, men å andra sidan få de hem en glad och 
positiv mamma som orkar med vardagen. Det är hennes andningshål.  
 
Hon tog vid ett tillfälle med sig de två äldsta barnen till en konsert med ett 
tributeband och när hon släppte loss som hon brukar under en konsert 
stod båda barnen stumma och tyckte hon var konstig. Men på hemvägen 
var de överentusiastiska och tyckte att det var det häftigaste de varit med 
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om. Inget av barnen är speciellt intresserade av Status Quo, men Tina säger 
att i alla fall den minsta blir indoktrinerad varje morgon på väg till dagis 
med Status Quo-musik i bilen. Skulle det råka vara något annat på tjatar 
han att han vill ha musik till dess att hon sätter på Status Quo.  

För Tina är det kombinationen av musiken och umgänget som är det 
viktiga. Från början var det musiken som var viktigast, men hon säger att 
idag kan hon inte skilja musiken och umgänget åt eftersom det är så inflä-
tat i varandra. Hon är övertygad om att hon kommer att fortsätta um-
gänget med de nya vännerna även om Status Quo skulle sluta som band.  

En annan sak som fanskapet har fört med sig är att hon tagit tag i sitt 
eget musicerande. Hon spelar gitarr och kan grunderna, men anser sig inte 
ha tålamod till att sitta och öva. Men hon har funnit en annan väg in i ett 
musicerande. Tina har hittat ett softwareprogram där man kan plocka bort 
sångspåret för att sedan spela in egen sång. Detta har hon gjort på ett antal 
låtar och sedan lagt ut dem på YouTube. En form av karaoke, fast Tina 
använder inte enbart originaltexter utan har gjort flera egna texter till Sta-
tus Quos låtar. Genom detta har hon fått en egen liten fanklubb på messa-
geboardet som prenumererar på hennes produktioner via just YouTube. En 
av dessa produktioner, Status Quos julsingel It´s Christmas time, orsakade 
att hon fick träffa den ene av de två originalmedlemmarna, Rick Parfitt, 
före konserten i Lund. När Tina kom hem från konserten i Jönköping hade 
hon fått ett mail från Mike Paxman (som driver Status Quos hemsida) där 
han undrade om hon hade möjlighet att skicka sin version av låten till ho-
nom för vidarebefordran till Parfitt. Parfitt hade blivit förtjust i den då 
Tina tagit den befintliga låten och satt Disneyklipp till den. Parfitt var ny-
bliven pappa till ett tvillingpar och han tyckte den skulle vara rolig att visa 
för dem. Tina svarade Paxman att hon skulle till konserten i Lund så om 
det var möjligt kunde hon överlämna den själv till Parfitt. Det ordnade 
Paxman och Tina fick fem minuter med Parfitt före spelningen. Hon säger 
att hon var otroligt nervös före och i efterhand minns hon inte speciellt 
mycket av vad som skedde. Men, säger hon, det var ändå en fantastisk 
upplevelse.  
 

Rickard 
Rickard är ensamstående och bor i en lägenhet i en mindre ort i Mellansve-
rige. På väggarna finns det inramade fotografier signerade av medlemmar-
na i Status Quo, Status Quo-bildskivor samt en Beatles-affisch. Jag har 
träffat Rickard tidigare på konserter och samtalet flyter lätt. 
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Uppväxt 
Rickard är född 1960 på orten där han fortfarande bor. Ingen av föräld-
rarna är längre i livet, mamman dog 2005 och pappan redan 1976. Mam-
man arbetade till att börja med som undersköterska, dock utan utbildning, 
och senare i köket på en låg- och mellanstadieskola, medan pappan börja-
de som snickare för att senare läsa vidare till byggnadsingenjör. Rickard 
har en bror som är sju år äldre och som idag bor på annan ort. Åldersskill-
naden gjorde att de inte hade så bra relation med varandra under uppväx-
ten. Rickard säger:  
 

Det var väl… men det kan man väl förstå också i och med att man kommer 
in där helt plötsligt och tar över en massa uppmärksamhet. Han har ju lik-
som varit själv med föräldrarna i sju år. […] och sen när vi växte upp och 
jag blev lite äldre. Jag var ju kanske inte sen att retas. 

 
Musik var vanligt förekommande i barndomshemmet. Pappan spelade 
gitarr och sjöng, mest gamla skillingtryck, och han deltog också i den loka-
la manskören. Det var också pappan som stod för musiken vid det tradi-
tionella midsommarfirandet ute vid deras sommarstuga. Både Rickard och 
brodern spelade klarinett. Brodern var mycket duktig medan han själv var 
alldeles för otålig för att lära sig ordentligt. Han säger: ”Jag ville inte lära 
mig grunderna. Jag ville komma långt på en gång. Vilket man får äta upp 
när man kommer upp på lite högre nivå.” 

Det spelades en hel del skivor i hemmet och Rickard minns julen 1968 
då pappan kom hem med en Philips grammofon och åtta eller nio singlar 
med covers av okända band. Låtarna var dock kända och Rickard satt och 
spelade dessa på hög volym och sjöng med så gott det gick. Föräldrarna 
fortsatte köpa skivor, i huvudsak singlar, och det var framför allt visor av 
till exempel Evert Taube, men de lyssnade även på annan musik som schla-
gers, Glenn Miller och det som låg på Svensktoppen. Vid ett tillfälle på det 
tidiga 70-talet satt Rickard och hans pappa och tittade på ett teveprogram 
om Bill Haley. Rickard berättar: ”Han var ju inte så mycket för den typen 
av musik. Efteråt kommer jag ihåg att han sa till mamma att jo, men den 
var riktigt bra för de spelade med riktiga instrument.” Han fortsätter med 
en reflektion:  
 

Det är kanske sånt som präglat en. Jag gillar inte att lyssna på sån där blip-
blop eller hiphop. Och samplade versioner av äldre låtar är det värsta jag 
vet. […] Jag kan gärna lyssna på klassiskt eller gammeltjo, och kanske inte 
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tycka om musiken, men vara imponerad av dem som trakterar instrumen-
ten. Och att jag förstår hur svårt det är att lära sig.   

  
Radion stod alltid på i föräldrahemmet. Två låtar som han har tidiga min-
nen ifrån är In the mood med Glenn Miller och Jailhouse rock med Elvis 
Presley. Rickard tyckte att den senare var bäst. Ett radioprogram som hade 
stor betydelse för hur han upptäckte populärmusiken var Pop 67 där de 
spelade den tidens hits. Detta lyssnade han ofta på tillsammans med bro-
dern. Brodern var med och röstade på Tio i Topp och Rickard berättar: 
 

Så han spelade in Kvällstoppen varje dag, måndag till fredag och sedan var 
det lördag med Tio i Topp och då fick man ringa in och rösta. Han spelade 
in alla låtarna och sen satt han och lyssnade på dem. Han hade en fyrkana-
lig bandspelare så han satt och spelade in med mikrofon från radion, mäkta 
irriterad på mig om jag öppnade dörren. Så de åren 67-69 kommer jag ihåg 
rätt så många låtar från. 

 
Det tidigaste minnet Rickard har av en artist som kommit att betyda 
mycket för honom genom åren är Beatles och den vita dubbel-LPn.19 Detta 
var 1968 och brodern hade köpt skivan. I den fanns en plansch med alla 
låttexter och också porträttbilder av de fyra medlemmarna. Porträttbilder-
na hade Rickard satt upp på väggen och textplanschen säger han att han 
läste sönder fullständigt. Förvisso kunde han vid den tiden inte läsa engels-
ka, men han följde med så gott det gick. De hade var sin favoritlåt på ski-
van han och brodern. Rickard tyckte bäst om The continuing story of 
Bungalow Bill medan brodern hade Ob-la-di-ob-la-da som favorit. Han 
säger att brodern var mycket stolt varje gång hans favoritlåt spelades på 
radion, vilket skedde ofta, medan Rickards favorit nästan aldrig spelades. 
Att de var de första idolerna går inte att ta miste på. Han säger: 
 

Jag kommer ihåg en gång när… det var första gången Beatles blev arrestera-
de för narkotikainnehav. Jag kommer ihåg att vi satt i bilen och vi var på 
väg någonstans och de berättade på radion. Mamma sa att ja, det kan man 
ju förstå med den musiken de spelar och jag, jag blev skitförbannad. Hon 
skulle inte prata illa om mina idoler, om Beatles.  

 

                                                      
19 Skivan refereras oftast till som vita dubbel-LP:n, men hette i själva verket The 
Beatles. 



I eva kjellander Jag och mitt fanskap96  I  EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP 
 
96 

I de tidiga tonåren lyssnade Rickard mycket på program som Poporama 
och Discorama, som Kaj Kindvall var värd för. Han säger också att Kaj 
Kindvall förmodligen betytt otroligt mycket för alla 60-talister. Det var 
genom hans program som man kom i kontakt med populärmusiken. Dessa 
spelade han in på den fyrkanaliga bandspelaren med hjälp av sin transis-
torradio. Det är också härifrån han har sitt första minne av Status Quo. 
Det var låten Fine fine fine från skivan Quo. Han säger om radion att 
”man fick hålla till godo med vad som spelades där.” 

När Rickard var runt 18-19 år lyssnade han och hans kamrater på allt 
från Thin Lizzy till Status Quo. Stray Cats, ELO och Manfred Mann´s 
Earth Band var andra band som han tyckte var mycket bra.  
  

Privat- och yrkesliv 
Rickard arbetar som projektingenjör på ortens stora företag. Där har han 
arbetat sedan han 1982 fick en fast anställning. Ursprungligen arbetade 
han ”på golvet” för att sedan efter en högskoleutbildning få den tjänst han 
innehar idag. Arbetskamraterna, säger han, tycker kanske att han är gans-
ka märklig som åker iväg på så många konserter, men samtidigt är de lite 
imponerade över att han gör det. De påtalar gärna att det kostar pengar att 
gå på konsert, men Rickard säger att det är en fråga om prioriteringar. 
Han väljer att lägga sina pengar på sitt fanskap i stället för på kläder. Om 
vännerna säger han: 
 

De tycker nog att man är lite dum i huvudet. En del har lite svårt att förstå 
det hela, men andra kanske tycker det är lite udda, men ändå kul. Sen är det 
också… vi har väl alla svårt att se oss själv i den åldern som man är. Jag vet 
ju själv hur jag ser på andra som är äldre än mig. Många av mina kompisar 
är ju till och med 13-15 år yngre än mig. Och det är klart att de tycker man 
är underlig, men samtidigt rolig. Det är ingen som tagit avstånd. Det är mer 
så att de ruskar på huvudet och tycker man är lite underlig.  

 
Rickard har två strategier för att hantera detta. Den ena är att bara skaka 
det av sig och den andra är att spä på och överdriva.  
 

Status Quo 
Beatles var de första idolerna, men när Rickard kom upp i tonåren var det 
inte längre dem man skulle lyssna på. I kamratgänget lyssnade de på hård-
rock som Deep Purple, Black Sabbath och Led Zeppelin. Status Quo var 
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inte helt okej, då hårdrocken var större än boogierocken bland kamrater-
na. Men, säger han, om han haft någon kamrat som lyssnat på Status Quo 
så hade han nog fastnat tidigare eftersom han under uppväxten lyssnade 
mycket på Creedence Clearwater Revival (som spelade liknande musik). 
Rickard tyckte dock att hårdrock var bra och hans två första egna skivor 
var just hårdrocksskivor: Made in Japan (1972) med Deep Purple och De-
solation boulevard (1974) med Sweet. Dessa fick han i julklapp av sina 
föräldrar. Han hade önskat sig dessa, men säger med ett skratt att föräld-
rarna nog inte visste vad de gjorde.  

När Rickard gick sista året på gymnasiet 1979 delade han lägenhet med 
en kamrat på den ort där gymnasiet låg. Han berättar: 
 

Han hade Piledriver och en riktigt gammal grammofon med högtalare, som 
stod på ben. Den såg ut som en chiffonjé. Och då lyssnade vi mycket på den 
skivan. Han spelade gitarr också och gick och lärde sig, skolade sig till klas-
sisk gitarrist. Innan dess spelade han i ett punkband. Han hade ett punk-
band tillsammans med kompisar och han satt och spelade mycket och rätt 
som det var kom det en Statuslåt. In my chair, början på den spelade han 
ofta.  

 
Det var där det började på riktigt säger han. Han lyssnade på alla låtarna 
på den skivan och kunde inte förstå att han inte upptäckt denna musik 
tidigare.  
      
Rickard är ganska kritisk till en del andra fans som han menar har låst sig 
och bara tycker om den så kallade FF-eran.20 Framför allt visar detta sig på 
messageboardet där diskussionerna rör sig om framför allt vilka låtar som 
spelas på konserterna. Rickard säger: ”De är ju 60 år. Gillar man att gå 
och se dem får man ju vara tacksam att de fortfarande håller på.”  

Rickard har haft perioder när han inte lyssnat så mycket på Status Quo. 
Detta tror han hänger ihop med hur ofta han varit och sett dem. När han 
varit på konsert lyssnar han i stort sett enbart på dem ett bra tag efter. 
Kanske, som han säger, för att behålla minnena från konserten, de positiva 
känslorna som uppstår.  

Vissa skivor säger han sig inte alls tycka vara bra. Perfect remedy, Ain´t 
Complaining och In the Army är inga favoriter, men de hade kunnat vara 

                                                      
20 FF=Frantic Four och avser perioden 68-81 då Status Quo bestod av Rossi, Par-
fitt, Lancaster och Coghlan. 
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betydligt bättre om produktionen varit annorlunda och om de bytt ut vissa 
av låtarna mot andra, anser han. 

Han är inte medlem i fanklubben men säger att han många gånger fun-
derat på att bli det. Det har bara inte blivit av än. En av anledningarna till 
att han skulle vilja vara med är för att få tillgång till information lite tidi-
gare än vad som är möjligt nu. Förvisso, säger han, brukar han titta ige-
nom messageboardet när det närmar sig en spelning för att få en inblick i 
spellistor och de diskussioner som förs kring dessa.  
 

Konserter 
Rickard har sett Status Quo mellan 30 och 35 gånger i Sverige, Norge och 
England. Första konserten var 1984 på Johanneshovs isstadion i Stock-
holm, en konsert som ingick i Status Quos dåvarande avskedsturné. En 
arbetskamrat, som han börjat umgås med så smått, ringde upp honom och 
sa: ”Med risk för att göra bort mig undrar jag om du vill hänga med på 
Status-konsert i Stockholm. Jag har en biljett över.” Rickard tvekade inte 
en sekund och han och arbetskamraten tog tåget upp till Stockholm för att 
vara där i god tid. Han och kamraten gick runt i Stockholm och sjöng Sta-
tus Quo-låtar, de hade med sig ett par öl och satte sig utanför stadion för 
att avnjuta dessa. Låten Don´t drive my car strålade ut från arenan då Sta-
tus Quo höll på med sin soundcheck. Han minns fortfarande känslan av att 
höra dem live för första gången, även om det var utanför arenan. Detta är 
hans favoritkonsert och han berättar: 
 

När de kommer in och slår igång Caroline och det går i hundraåttio med en 
gång. Jag hade ju sett andra konserter innan men de började i princip på et-
tan och trampar försiktigt på gasen och sen är det extranumren som går i 
hundraåttio i stället. Men här var det full fart från början. 

 
Konserten blev starten för hans och arbetskamratens livslånga kamratskap. 
Idag, nästan 30 år senare, är det fortfarande de som åker på konserter 
tillsammans och som umgås frekvent trots att de inte längre arbetar på 
samma ställe eller bor på samma ort.  
 
Fram till 1999 såg han Status Quo med jämna mellanrum, men sedan hade 
han ett uppehåll fram till 2005. 2005 var första gången som han och hans 
kamrat gjorde något större av det och åkte iväg till Sunne för att gå på 
konsert. Tidigare hade han framför allt åkt till Stockholm dit han inte har 
alltför långt. Efter Sunne eskalerade det då kamraten träffade en kvinna 
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som också hon var fan och de tre började planera så att de skulle kunna se 
så många konserter som möjligt. Under de påföljande tre åren åkte de tre 
iväg till både England och Norge och också lärt känna en mängd fans från 
både dessa länder och Finland och Danmark. Han säger att ”nu för tiden 
har det blivit mer en helhetsgrej. Det har ju blivit större på senare år, be-
tydligt större, sedan man lärt känna en massa andra som är lika dumma i 
huvudet som man själv är.” 

De spelar i princip samma låtar på varje konsert, men det tycker inte 
Rickard har någon större betydelse eftersom det inte är samma upplevelse 
ändå. De gör inte exakt likadant varje gång och det är inte samma omgiv-
ning. En annan sak som har stor betydelse är var i publikhavet man befin-
ner sig, vilka som finns runt omkring. Han säger också att det är stor skill-
nad mellan konserterna i Sverige och dem i England. Framför allt är det 
fansen han tycker det är skillnad på. Han berättar: 
 

Det går inte att komma till, som vi gör här i Sverige, konserten en halvtim-
ma innan de ska spela och tro att man ska komma fram till andra, tredje 
rad. Kommer man en halvtimma innan de ska börja får man vara lycklig om 
man fortfarande kan se scenen. De här riktiga fansen… [upptäcker vad han 
sagt] de riktiga fansen, the regulars… de som börjar köa redan sex, sju på 
morgonen. Det som vi har så svårt att förstå att då kan man gå iväg… om 
man går [i Sverige] ger man upp sin plats i kön, men det är inte så här. De är 
där först och det är som ett kösystem fast utan kölappar. Så är det. Om det 
är någon som känner några som brukar stå längst fram så ringer man och 
säger att nu har vi varit här och vi är först eller också säger de att vi håller 
en plats till dig.  

 
En annan sak som han säger skiljer svenska och engelska fans åt är att i 
Sverige går folk på konsert för att det händer något på bygden21 även om 
de kanske inte känner till speciellt mycket om bandet. Det blir mest ett 
tillfälle att träffas och dricka alkohol och detta innebär att många raglar 
runt, är överförfriskade och knuffas och spiller öl. I England däremot, 
säger han, vet alla vilket bandet är och hur de ska uppföra sig under kon-
serten. De är där för att se bandet och inget annat. Han menar att kanske 
20 % av den svenska publiken är där för bandet skull och resten enbart för 
att festa.  

Rickard har svårt att tänka sig att han skulle åka ensam på en konsert. 
Det skulle vara ganska tråkigt, säger han. Det är viktigt för honom med 
den sociala gemenskapen på en konsert och att ha någon att dela upplevel-
                                                      
21 Status Quo spelar nästan uteslutande i småstäder och ute på landsbygden. 
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sen med. Det är få band kvar som han skulle vilja se live, och om något av 
dessa kommer till Sverige eller Norden är det ingen risk att han skulle be-
höva gå själv. Kamraten är lika intresserad av att se de banden som han är.  

Konserten han var på i Lund 2008 tyckte han var bra. Det var kul att 
höra låtar som Softer Ride och Mean Girl, säger han, låtar han aldrig tidi-
gare hört live. Förfesten och efterfesten på den lokala puben var trevliga, 
men publiken på konserten tyckte han var direkt tråkig. Dessutom var 
arenan bara halvfull. Veckan efter åkte han till London för att se dem igen. 
Förfesten på Greyhoundpuben tyckte han var mycket tråkigare det året 
jämfört med året innan. Då hade det varit mer fart och roligare folk. Kon-
serten på Wembley Arena var sådär, tyckte han. Wembley Arena är ingen 
bra arena ljudmässigt, men han tyckte det var kul att höra ett av sina tidiga 
favoritband, Manfred Mann´s Earth Band, som förband även om inte alla 
originalmedlemmarna längre fanns med. Rickard deltog också på midda-
gen efteråt och den tyckte han också var väldigt avslagen jämfört med året 
innan.  
 

Samlande  
Rickard äger alla skivor med Status Quo i flera olika versioner och han 
samlar även på signerade föremål. Dessa har han framför allt fått genom 
att han träffat bandet två gånger via meet & greet. Rickard säger att det 
nästan var en overklig händelse att möta dem. Första gången skedde det i 
Karlstad och det var ganska många vid det tillfället som hade fått ett meet 
& greet, medan det andra gången i Hässleholm var inomhus i en gymnas-
tiksal och de var bara sex stycken som stod där och väntade. Rickard be-
rättar: 
 

Först när Francis kom fram till mig och jag tydligen bockade eller som han 
sa bugade och jag får en uppläxning av honom att man ska inte buga när 
man hälsar på någon och jag bara står där som ett fån. Vet inte vad han 
pratar om egentligen. Ja men alltså, om vi varit i Japan och du bugar måste 
jag buga djupare än dig och bugar du djupare än mig så måste jag buga dju-
pare än dig och det slutar med att vi står där som två idioter med pannan i 
golvet.  

 
Rickard har sedan ett par år tillbaka keyboardisten Andy Bown som favo-
rit. Han säger att han verkar vara en mycket sympatisk person och dessut-
om en otroligt duktig musiker. Han spelar inte enbart piano utan också 
både gitarr och munspel och det är Rickard mycket imponerad av.  
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Lyssnande 
För Rickard är musiken uppenbart viktigare än låttexten. Melodin, men 
också rytmen tror han är det han fallit för, men samtidigt säger han att 
vissa låtar ligger mycket nära countrymusiken och där saknas boogieryt-
men. Dessa låtar tycker han också är bra, men som han säger, om det 
gjorts en svensk text till dem och de spelats av ett dansband hade han hatat 
dem. Hans slutledning är att det är just för att det är Status Quo som spe-
lar som han tycker det är bra.  

När Rickard kör bil, är ute och promenerar eller sitter vid datorn och 
lyssnar då lyssnar han aktivt, men när han sitter och läser kan musiken 
vara på i bakgrunden som en ljudmatta och då blir lyssnandet mer passivt.  

Det är väldigt varierande hur mycket han lyssnar på musik, allt från ing-
enting alls till tio timmar per dag. Det är inte enbart Status Quo utan också 
band som AC/DC, The Refreshments, ZZ Top, Queen och Beatles som 
ligger i datorn som fungerar som musikspelare. Han säger: ”Bra rock´n´roll 
är aldrig fel”.  

 

Fanskapet 
För Rickard handlar fanskapet mycket om gemenskap, att träffa andra att 
dela upplevelsen med. När jag frågar om han ser sig själv som ett fan blir 
det tyst. Sedan säger han, med anledning av hur det ser ut hemma hos ho-
nom med inramade autografer och fotografier på väggarna:  
 

ja, nja, jo… jo det tycker jag nog att jag är, annars hade det inte sett ut som 
det gör här inne.  

 
De negativa aspekterna för Rickard är att hans fanskap kostar ganska 
mycket pengar. Men samtidigt säger han att det är ju inte så att han svälter 
halva året för att kunna åka på konserter, utan det är snarare en fråga om 
prioriteringar. Han prioriterar helt enkelt konsertupplevelsen.  

Han är säker på att han kommer att fortsätta lyssna på Status Quo även 
om bandet inte längre finns. ”Musiken kommer ju alltid att finnas”, säger 
han. Tributebands är däremot något han aldrig kan tänka sig att gå och 
lyssna på. Han säger att enstaka covers av andra går bra, men inte ett helt 
band som enbart spelar Status Quo-låtar. För honom är det bandet Status 
Quo som är det viktiga. Han menar att om Rossi eller Parfitt skulle sluta så 
är det inte längre Status Quo utan då blir det ett tributeband som alla 
andra. Det är Status Quos speciella sound som är det essentiella och han 
anser att det är omöjligt att kopiera.   
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Del III  
Kapitel 6 
Den grundade teorin 
Min undersökning tog sin början i det ögonblick jag valde att mitt forsk-
ningsprojekt skulle handla om vuxna fans. Jag valde alltså utifrån mitt eget 
intresse, men även utifrån det faktum att det har forskats väldigt lite om 
just fans inom populärmusik. Metodvalet var sedan inte självklart. Jag 
hade från början haft grounded theory i åtanke, men har under arbetets 
gång pendlat mellan hopp och förtvivlan och många gånger ifrågasatt hu-
ruvida det var möjligt att alls genomföra undersökningen enligt grounded 
theorys riktlinjer. Under åren som gått har jag analyserat, förkastat, tolkat, 
behållit och skrivit om, och till slut fanns den där, kärnkategorin. I förelig-
gande kapitel ämnar jag därför visa hur kärnkategorin och dess underkate-
gorier har växt fram ur mitt material.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur och varför vuxna männi-
skor med ett specialintresse för en viss artist använder musiken och utövar 
fanskapet i sina liv. I intervjuerna framträder sex individer med ett mycket 
starkt musikintresse. Musiken skänker mening åt deras liv på flera sätt, och 
genom musikvalet visar de vilken kulturell förankring de har. Musiken 
framstår på detta sätt som mångfacetterad, och den visar sig också fylla en 
funktion där den ger individen en förankring av dennes kulturella och soci-
ala plats i livet.  

Varför är det då inte tillräckligt med ett musikintresse i största allmän-
het för dessa personer? Vad beror det på att de fördjupar sitt intresse ge-
nom att knyta an till specifika artister? Vilken koppling finns det mellan 
informanternas liv och deras favoritband? Kunskapen om banden fördju-
par fansens upplevelser och genom dessa kunskaper om personerna bakom 
musiken kan de på olika sätt koppla sina liv, både med artisternas liv och 
med deras musik.  

Att uppskatta olika sorts musik speglar individen och Lilliestam (1998) 
menar att till exempel resonemang om autenticitet används i skapandet av 
ens identitet och som en förevändning för varför man tycker om viss mu-
sik, men också för att se ner på andra som gillar ”icke-autentisk” musik (s. 
158). Individen positionerar sig i ett socialt sammanhang samtidigt som 
han eller hon legitimerar sin sociala plats. Informanterna i studien ser mu-
siken som autentisk, vilket bidrar till att konstruera dem som äkta männi-
skor. Genom att beskriva sin musik som äkta och jordnära framställer de 
sig själva som riktiga människor. För dem fyller musiken funktionen att 
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bekräfta dem som människor som står med båda fötterna på jorden, det 
vill säga rejäla och genuina människor. De strävar efter att göra det bästa 
av sina liv. Med hjälp av musiken har de byggt en trygg identitet som de 
lutar sig emot när det stormar i livet.  
 
Centralt i denna studie är också att informanternas musikintresse lett vida-
re till många andra utommusikaliska aktiviteter. Uppenbarligen räcker det 
inte för dem att ha sitt intresse för sig själva. Musikintresset yttrar sig ock-
så i flera sociala dimensioner. Dessutom finns det många intressanta varia-
tioner mellan informanterna. En viktig dimension är att informanterna 
utifrån sitt favoritband visar upp ett fanskap utåt, som manifesteras på 
olika sätt. Detta innebär därför att fanskapet blir en identitetsmarkör. Ge-
nom att på olika sätt gå in i och använda sina fanskap påverkas individer-
na genom kulturella upplevelser, där de dels fostras in i en viss fankultur, 
och dels lär sig att tillägna sig kunskap om banden och musik i ett större 
perspektiv, vilket är viktiga aspekter av det som benämns socialisation (se 
till exempel Bouij 1998). Socialisationen består alltså av olika beståndsde-
lar innefattande allt ifrån hur individer hanterar sociala situationer till hur 
de aktivt söker mer faktabaserad kunskap, allt med koppling till favorit-
musiken. De olika musikupplevelserna, som innefattar allt från att lyssna i 
hemmets avskildhet till att gå på en konsert där man delar upplevelsen med 
tusentals andra, är alla oerhört betydelsefulla för informanterna. De stär-
ker och bekräftar deras identiteter och skänker dem också stor trygghet. 
Kombinationen mellan starka upplevelser och vardagsupplevelser är kan-
ske den mest betydelsefulla för fansen då starka musikupplevelser sätter 
outplånliga spår hos individerna (se Gabrielsson 2008). Avtryck de sedan 
tar med sig i vardagen då de lyssnar på musik.  
 

Kärnkategorin 
Den övergripande kategorin (kärnkategorin) i undersökningen har jag valt 
att benämna autenticitetshantering. Det vill säga kärnan i fanskapet utgörs 
av olika strategier för att med musiken som verktyg hantera individuella 
livssituationer. Med hjälp av den valda musiken kan de känna att de är 
äkta och jordnära människor, musiken passar dem som individer i det 
sociala liv de lever. Man kan i intervjuerna ana att de anser att andra män-
niskor inte har samma djupa relation till sin musik, att de har en ytligare 
koppling till den än vad de själva anser att de har. Detta för att de, i sin 
tur, är måna om den bild de vill visa upp utåt. Mina informanter däremot 
menar sig ha en djup och äkta koppling till sin musik där de uppfattar att 
musiken speglar deras liv. Kicki säger till exempel: 
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Hela mitt liv har varit som en felvänd båt på ett förlist hav.22 Jag kände igen 
mig. Jag har varit med om så många skitstövlar. En felvänd båt… det har 
hela mitt liv varit. Det blir så tydligt. Helt sanslöst var det (Kicki).   

 
För henne handlar det i stor utsträckning om att identifiera sig med Lasse 
Stefanz texter och ta hjälp av dessa för att bearbeta vem hon är och vem 
hon har blivit. Informanterna interagerar med andra människor som tycker 
om samma äkta musik och de upplever musiken som trovärdig. Genom att 
lyssna på viss musik skapas kopplingar mellan dem själva och andra män-
niskor som lyssnar på samma musik. Musiken blir därmed både individuell 
och kollektiv (se också Frith 1996b). De har utvecklat olika handlings-
mönster, av medvetna och omedvetna strategier, som kan förklara deras 
livssituation, något som kan förstås som identitetsskapande.  

Musiken används som både en yttre och en inre resurs i deras identitets-
skapande. För individen är det viktigt att det finns en samverkan mellan 
dem båda. Den sociala aspekten av musiken, det vill säga förmågan som 
musiken ger dem att vara sociala individer, är viktig på samma sätt som 
musiken ger dem verktyg att hantera inre känslor. På så sätt kan de känna 
att de hör hemma i sig själv. Musiken ger dem både en yttre känsla av sta-
bilitet och trygghet samt en inre helande känsla.  
 
Fyra olika kategorier har växt fram, som alla är delar av den övergripande 
kärnkategorin, och som hjälper till att förklara denna. Dessa är fanskap 
som: 

 
• Identitetsmarkör 
• Socialisation 
• Självterapeutisk funktion 
• Kvasireligion  

 
Jag har i huvudsak lutat mig mot Corbin och Strauss (2008) Basics of qua-
litative research: techniques and procedures for developing grounded theo-
ry som jag anser fungerat bra som hjälp i mitt arbete. De talar om olika 
faser som forskaren går igenom i analysarbetet och den första benämner de 
som den öppna fasen (s. 163).  

                                                      
22 Från låten Klockorna har stannat på Lasse Stefanz-skivan PickUp-56 (2006). 
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Den öppna fasen 
I den öppna fasen kodas empirin och kategorier väljs ut. Detta är ett digert 
arbete som tar mycket tid. Viktigt är att hela tiden skriva så kallade me-
mos, det vill säga kortare texter där empirin kontinuerligt analyseras. Ar-
betet med att få ihop en läsbar text tog sin början när informanternas mu-
sikaliska berättelser skrevs. Där och då togs det första beslutet om vad som 
skulle skrivas fram, och berättelserna blev sedan det material som jag arbe-
tade utifrån, även om jag stundtals återvänt till transkriptionerna. Katego-
rierna framstod inte direkt som självklara utan de har, genom att jag kon-
stant skrivit olika texter där jag prövat olika hypoteser, vuxit fram ur ma-
terialet.  
 
Efter flera genomläsningar och omskrivningar av intervjumaterialet upp-
levde jag att fanskap som identitetsmarkör var en tydlig kategori. Infor-
manterna talar alla om hur viktiga idolerna är, och alla föremål som kan 
kopplas till fanskapen utgör delar av hur de framställer sig själva både utåt 
och för sig själva. De släpper fram sina roller (se Bouij 1998) som fans vid 
olika tillfällen, och de har använt och använder i stor utsträckning musiken 
för att, både medvetet och omedvetet, arbeta med sitt identitetsskapande, 
detta allt sedan de var barn och upptäckte musik. Identitetsskapandet är en 
del av livet och under uppväxten provade de och valde ut musik som pas-
sade dem, med andra ord provade de på olika identiteter utifrån upplevel-
sen av att vara sociala varelser. Den individuella musikupplevelsen kom 
därmed i förgrunden för individen, samtidigt som det sociala var närva-
rande på ett mer eller mindre omedvetet plan, bland annat genom att det 
finns en tendens att man väljer musik för att passa in i en viss gemenskap.23 
Ett exempel där det sociala framträder ovanligt tydligt, är när Erik berättar 
följande: 

 

På den gatan som vi växte upp hade vi en granne på var sida, så vi hade lik-
som sådär att vi spelade mycket landhockey ute på gatan. Tyckte den ena 
att Brynäs var bra så skulle den andra tycka att Färjestad var bra, och då 
skulle jag tycka att Leksand var bra. Bara för att vi inte skulle ha samma. 
Och det blev likadant då att [kompisen] tyckte Thorleifs var fantastiska och 
[andra kompisen] tyckte Flamingokvintetten var det, och då tänkte jag att, 
kör min bror bussen, kan jag ju ta Lasse Stefanz (Erik).  

 
                                                      
23 Detta kan jämföras med Danielsson (2012) som beskriver hur ungdomarna i 
hennes undersökning hela tiden provar olika slags musik med olika identitets-
kopplingar.  
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Det var viktigt för Erik att passa in och därför valde han ett band som låg 
inom den smakkultur som han upplevde som den rådande bland kamrater-
na. Att tillhöra en viss smakkultur är ett sätt för individen att på samma 
gång som han visar egen smak, också visa att han håller sig inom ramarna 
för vad som anses ”rätt” i den sociala kontexten. I analysen av kategorin 
har jag valt att i stor utsträckning använda mig av Ruud (2002b) som lyf-
ter fram identitetsskapande som en ständigt pågående process och som 
visar på olika sätt att kombinera musik och identitet.  
  
FANSKAP SOM 
IDENTITETSMARKÖR

   

 Att spegla 
sig i idoler 

Att spegla sig 
genom föremål 

Att spegla 
sig genom 
yttre attribut 

 
Koderna att spegla sig i: idoler, föremål och genom yttre attribut har hjälp 
mig att se att det verkligen handlar om identitet. Det finns stora likheter 
mellan informanterna, men även stora skillnader. Det gemensamma är att 
de är stabila i sina musikintressen, detta till skillnad från ungdomar som 
har ett mer varierat musiklyssnande.24 Vuxna individer har inte samma 
behov att prova olika identiteter som ungdomarna har, men de har där-
emot behov av att hantera sina olika rollidentiteter. Fanskapen hjälper dem 
i detta arbete. Genom att interagera med fans till samma band och ingå i 
en specifik gemenskap skaffar sig informanterna en gruppidentitet. Denna 
identifikation utvecklas i samspelet med andra, samtidigt som individen 
har en självbild och självuppfattning. Den individuella identiteten kan både 
skapas och uttryckas genom musik. Tina säger: 

 

De har blivit en andra familj nästan. Det är helt fantastiskt såna kompisar 
som jag träffat där. Det har jag inte här omkring. Det har jag aldrig haft 
förut, som är på precis samma våglängd (Tina).  

 
Gemenskapen med andra fans blir därför en viktig del av det egna identi-
tetsskapandet och något som styrker individen. 

Identiteten kommer inte inifrån och är något som plötsligt upptäcks, 
utan den är snarare något som man arbetar med hela livet, som provas på 

                                                      
24 Något som bekräftas genom exempelvis Bergmans (2009) och Danielssons 
(2012) undersökningar, men också av tidigare forskning om ungdomskultur, till 
exempel Trondman (1989) och Bjurström (1993).  
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samma sätt som vi provar ett klädesplagg för att se om vi passar i det och 
känner oss bekväma. De olika speglingarna som utgör koderna visar hur 
informanterna använder sig både av andra människor och av olika föremål 
för att upprätthålla sina identiteter. Koderna har utvecklats till kategorin 
fanskap som identitetsmarkör och teorin om enheter (se kapitel 2) visar 
därmed vad som kännetecknar ett fan. 
 
Nästa kategori som förklarar empirin valde jag att benämna fanskap som 
socialisation. Alla informanterna har socialiserats in i den genre de håller 
som favorit och Erik säger exempelvis: 

 

Ja, och när han [brodern] körde Flamingo [på skivspelaren] […] Så det blev 
så att jag började lyssna på dansband och sen när han började vara ute så 
mycket så stod skivorna inne på hans rum så det var bara att gå in och nalla 
några stycken och spela på min egen skivspelare (Erik).  

 
Familjen har haft stor betydelse för flera av informanternas möjligheter att 
få tillgång till och finna sin egen musik. Socialisation handlar om att på 
olika sätt skolas in i den värld som man lever i, och skaffa sig de tillgångar, 
konkreta som symboliska, som behövs för att hantera densamma. Sociali-
sation är därmed också kopplat till identitetsskapandet.  

De ständigt pågående läroprocesser som utgör våra liv är av olika typ. I 
våra sociala handlingar, som leder till detta lärande, finns olika grader av 
medvetna och omedvetna aspekter, samt alla de nyanser som befinner sig 
däremellan. Allt lärande är dock kontextberoende och mycket handlar om 
att lära sig vara just ett fan. Det vill säga att skaffa sig de olika tillgångar 
som behövs för att kunna delta i den kultur som fanet är intresserade av att 
ingå i. Teorin om processer (se kapitel 2), som rör det som är föränderligt, 
handlar därmed om hur fansen blivit just fans. För detta ändamål har jag 
valt att utgå från vissa av Bourdieus begrepp. I nästa kapitel diskuterar jag 
de utvalda begreppen som exempelvis habitus, smak samt olika typer av 
kapital.  
 
FANSKAP SOM SOCI-
ALISATION 

   

 Att finna sin 
egen musik 

Populärkulturellt 
och subkulturellt 
kapital 

Att samla 
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Koderna att finna sin egen musik, populärkulturellt och subkulturellt kapi-
tal samt att samla är de som legat till grund för framväxten av kategorin 
fanskap som socialisation. Detta är alla delar som hjälpt dem bli de fans de 
är idag. Informanterna talar också om vilken betydelse media haft för de-
ras musikval och på vilket sätt de kommit att uppskatta olika sorters mu-
sik. Rickard säger till exempel att: 

 

Jag kommer ihåg ett radioprogram som hette Pop 67 där de spelade hits, 
ungefär som dagens Tracks,25 Det lyssnade jag mycket på med brorsan. Han 
var också med och röstade på Tio i Topp […] det kommer jag ihåg, rätt så 
många låtar som jag kommer ihåg än idag och känner igen (Rickard).  

 
De olika radioprogrammen hade stor betydelse för informanternas möjlig-
heter att uppleva ny musik. Då programutbudet var något begränsat inne-
bar det för Rickard att genom att lyssna på de program som sändes kunde 
han lära sig hur musiken skulle låta, och genom att brodern satt bredvid 
och bedömde musiken (han röstade på Tio i Topp) uppfattade Rickard 
vilka låtar som ansågs som bra respektive dåliga. Viktigt att poängtera är 
att det var en aktiv handling att söka upp populärmusik. Få program sän-
des, och det krävdes att det fanns ett grundintresse för musik för att man 
skulle göra sig ansträngningen att hålla reda på när programmet sändes 
och då skruva fram rätt frekvens på radioapparaten. Detta betydde samti-
digt att de flesta musikintresserade ungdomar kände till och lyssnade på 
samma musik. Det var mycket långt från dagens omfattande utbud.  

Denna aspekt av socialisationen skiljer sig mot det lärande som innebär 
att ta aktiva beslut för att lära sig något, till exempel hur den enskilda in-
dividen kan få tillträde till den fankultur han eller hon vill delta i. I detta 
har fanet varit nödgat att skaffa sig olika typer av kunskap, som handlat 
om allt från att veta vilka föremål som är viktiga att äga till att veta hur 
man uppför sig tillsammans med andra fans. Lärande kan helt enkelt också 
handla om att söka kunskap om populärmusik i ett bredare perspektiv. 
Dessa olika slags lärande hör hemma inom kategorin socialisation. 
 

                                                      
25 Se kapitel 1. Tracks var ett radioprogram som sändes vid tiden för intervjun men 
som lades ner ett par år senare.  
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Den tredje kategorin som framträdde ur empirin var fanskap som självte-
rapeutisk funktion.26 För flera av informanterna fungerar musiken som 
terapeut och Kicki beskriver det som att: 

 

Jag har levt ett ganska hårt liv, gått igenom mycket, och hade jag inte haft 
den här musiken som hjälp att bearbeta allt det svåra så hade jag inte varit 
människa idag. Jag tror inte ens att jag hade levt […] Men tryggheten, trös-
ten, någon som förstod mig. Det var längesen jag kände så, under åren in-
nan (Kicki). 

 
Kicki har tagit och tar aktivt hjälp av musiken för att söka tröst och trygg-
het, och istället för att söka professionell hjälp utifrån, har hon använt 
Lasse Stefanz musik för att hantera sitt liv (sina problem). Kicki tar till 
stora ord när hon beskriver musikens betydelse för henne. Allt det hon bär 
med sig från sitt liv speglar hon i Lasse Stefanz musik, och den hjälp och 
det stöd hon finner där, menar hon inte är möjlig att få någon annanstans.  

Alla informanterna talar också om hur de använder musiken för att re-
glera sitt humör eller som ackompanjemang till andra typer av aktiviteter, 
ett resultat som också framkommit tydligt i tidigare forskning.27 Fansen 
använder den specifika musiken för att ladda sina batterier och för att 
hantera sina vardagsliv.  

 
FANSKAP SOM 
SJÄLVTERAPEUTISK 
FUNKTION 

   

 Att fly 
vardagen 

Musikens 
betydelse 

Musik som 
trygghet
 

 
Att fly vardagen, musikens betydelse och musik som trygghet är de koder 
som kom ur empirin inom ramen för denna kategori. Dessa genererade 
kategorin fanskap som självterapeutisk funktion. På samma sätt som att se 
på en spännande film eller läsa en medryckande bok hjälper någon att fly 
vardagen för ett ögonblick, har dessa sex individer valt musiken som det 
medel de använder. Axel berättar: 
                                                      
26 Gabrielsson (2008) menar att musik i sig kan fungera som terapeut (s. 86). ”Me-
dan terapi i regel förutsätter medverkan av en terapeut […] Det är musiken själv 
som är den enda verksamma agenten, ’terapeuten’. Musiken så att säga ingriper i 
skeendet och vänder ett negativt tillstånd i positiv riktning” (s. 259).  
27 Se exempelvis DeNora (2000), Bergman (2009) och Bossius & Lillestam (2011).  
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Det kanske är någon typ av verklighetsflykt eller vad det är. Man kopplar 
bort allting för en dag och liksom bara kopplar bort allting (Axel). 

 
Det är viktigt för Axel att han får ha en stund för sig själv utan familjen, 
och han menar sig behöva denna verklighetsflykt för att fungera i det dag-
liga livet. Alla tar de på ett eller annat sätt musiken till hjälp för att hantera 
vardagen och för att känna trygghet, mycket tack vare välbekanta röster 
och melodier, det vill säga det helhetssound som de olika banden har. 
Klangbilden fungerar som resonansbotten och själen försätts i harmoni 
med resten av kroppen. Låttexterna har i vissa fall stor betydelse och artis-
terna som framför dem kommer ibland att fungera som ställföreträdande 
terapeuter. Musik blir därför så mycket mer än bara musik.  

 
Den fjärde och sista kategorin är fanskap som kvasireligion. Det finns en 
mytbildning kring artisterna som kan var en förklaring till att kategorin 
framträdde. Genom att tala om myter är det lätt att koppla detta till någon 
sorts ställföreträdande religionstankar.28 Nu är det inte tal om att se fan-
skap som religion utan snarare som ett slags kvasireligion. Mycket av det 
fansen berättar kan jämställas med en form av religionsutövande, genom 
att det dels förekommer olika ritualer och dels genom starka och betydelse-
fulla händelser. Liksom den religiöse går i kyrkan, går fansen på konserter 
för att ge näring åt sina fanskap. Sanne säger: 

 

Så stod vi där framme och såg oss omkring och det var häftigt. Alla sjöng 
med. Den känslan finns inte någon annanstans. Det är bara där och då. Det 
är en stor upplevelse. När skynket faller ner och man bara ahhhhhh. Den 
upplevelsen får man inte ens när man föder barn. Det är faktiskt sant. Det 
är en annan upplevelse (Sanne).  

 
Sanne jämför det med att föda barn och beskriver det som en stund av här 
och nu. Detta är en aspekt av att gå på konsert, att få uppleva starka mu-
sikupplevelser.29 Genom konserterna skaffar de sig upplevelser som de inte 
finner på annat håll och de använder dessa som bränsle för att hantera sin 
vardag.  
 

                                                      
28 Detta menar också Häger (2004) när han talar om att det under senare år vuxit 
fram ett nytt fält inom religionsvetenskapen som berör just kopplingen mellan 
populärkultur och religion.  
29 Jfr. Gabrielsson (2008). 
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FANSKAP SOM KVA-
SIRELIGION 

   

 Starka upp-
levelser  

Att känna sig 
hemma
 

Att skapa en 
känsla 

 
Koderna starka upplevelser, att känna sig hemma och att skapa en känsla 
är de som legat till grund för kategorin fanskap som kvasireligion. Fansen 
känner sig ”hemma” och därmed trygga i den miljö de valt att ingå i och 
där kan de fritt ge sig hän. Tina berättar: 
 

Det är inte så att om jag sätter på en skiva här hemma så beter jag mig inte, 
om det är folk hemma, som jag gör på en konsert. Det gör jag bara inte. Så 
egentligen är den människan som släpper loss på en konsert mer jag än den 
som håller igen här hemma (Tina).  

 
Konserten blir mer hemma än vad hemmet är. Tryggheten återfinns i situa-
tionen där man umgås med likasinnade och där det är tillåtet att agera ut. 
Informanterna söker konstant starka upplevelser, men försöker också åter-
skapa speciella känslor de upplevt tidigare. Det rör sig om att använda 
musiken och sina idoler för att skapa mening i sina liv.  
 

Den axiala fasen  
Den andra fasen kallar Corbin och Strauss (s. 198) den axiala. Denna 
handlar om samband mellan kategorierna och visar hur de olika kategori-
erna är relaterade till varandra. Modellen nedan åskådliggör hur allt häng-
er samman. Autenticitetshanteringen är själva kärnan som allt kretsar 
kring. De olika kategorierna är beroende av varandra då människan ingår i 
en större kontext där hon försöker finna sin plats. Skilda strategier an-
vänds i de fyra kategorierna för att legitimera sin plats i världen och kate-
gorierna utgör delar av den stora helheten, som handlar om en autentici-
tetshantering. Utifrån kategorierna legitimerar informanterna sin plats i 
världen och i en specifik gemenskap. De olika kategorierna har dock inte 
lika stora betydelser för de enskilda individerna när det handlar om dessa 
legitimeringsstrategier. Det finns med andra ord individuella avvikelser. 
Därför får informanterna komma olika mycket till tals i olika delar av 
analyserna. Kopplingarna mellan delar och helhet är viktiga för varandra, 
utan den ena existerar inte den andra, och delarna hjälper till att förklara 
helheten. Kategorierna har alla sina bestämda platser där de likt pusselbitar 
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hjälper till att skapa det färdiga pusslet, som tillsammans utgör fenomenet 
fanskap, som det manifesteras av mina sex informanter. Kategorierna är 
alltså inte konstruerade utan återfinns i materialet, även om det är jag som 
uttolkare som satt namn på dem. Fanskapet kan ses som en process i stän-
dig förvandling, som är både social och själslig. Autenticitetshanteringen 
handlar i stor utsträckning om att fansen sysslar med kulturell förhandling 
för att på olika sätt positionera sig i samhället och därmed framstå som 
äkta människor.  
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Den fokuserade fasen 
Corbin och Strauss (s. 263) sista fas benämns som den fokuserade. Här 
gäller det att finna teoretisk mättnad och sin kärnkategori. Den teoretiska 
mättnaden uppstår när inget nytt längre kan tillföras kategorin. Genom att 
hela tiden skriva texter och läsa och läsa om materialet har jag arbetat mig 
fram till teoretisk mättnad. Jag har vid flera tillfällen återvänt till infor-
manterna för att klargöra vissa saker, men också för att se till att jag fått 
all information som jag behövt. Samtidigt har jag läst olika slags litteratur 
som hjälp mig i mitt arbete. Genom att konstant jämföra de skrivna tex-
terna med materialet garanteras att resultatet är helt och hållet grundat i 
empirin. Pusselbitarna har här fallit på plats.  
  
I nästa kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som hjälper till att 
förklara empirin. I därefter följande fem kapitel kommer jag att resonera 
kring varje kategori samt kärnkategorin. Analyserna tar avstamp i empirin 
och sker genom en koppling till befintliga teorier och antaganden. Dessa är 
invävda i diskussionerna och blir därmed en del av den grundade teorin. I 
centrum för analyserna står informanternas berättelser då det är deras 
utsagor som ligger till grund för teorierna. Jag kommer också att presente-
ra de kopplingar som finns mellan kategorierna och hur de kontinuerligt 
kopplas ihop med kärnkategorin. Slutligen summeras allt i en slutdiskus-
sion.  
 



eva kjellander Jag och mitt fanskap I 115

 
 

                                                         EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP I   

 

115 

Kapitel 7 
Teoretiska perspektiv 
I förra kapitlet redogjorde jag för de kategorier som teoretiskt sammanbin-
der fenomenet fanskap bland mina informanter. I detta kapitel kommer jag 
att knyta dessa kategorier till tidigare forskning, dels för att ge de termer 
som framkommer tydligare definitioner, dels för att teoretiskt förankra de 
teorier som genererats. En teori om fanskap måste placeras i en bred teore-
tisk kontext.  

 

Musikalisk upplevelse 
I föreliggande undersökning behandlar jag i huvudsak två typer av musika-
liska upplevelser, dels vardagsupplevelser av olika slags musik och dels 
starka upplevelser, oftast i samband med konserter. Med musikalisk upple-
velse menar jag inte enbart upplevelser av den klingande musiken utan 
också av allt som kan sägas höra till. Visuella och kroppsliga upplevelser är 
en stor del av en total musikupplevelse, men också sinnliga och sociala 
erfarenheter har ansenlig betydelse. Gabrielsson (2008) säger att: ”Upple-
velsen betingas [alltså] av ett växelspel mellan faktorer i musiken, i männi-
skan och i situationen” (s. 15). Det krävs följaktligen ett samspel mellan 
många olika faktorer för att det ska uppstå en upplevelse. Musik är mer än 
det som ljuder och också allt det som finns runt individerna är av betydel-
se. DeNora (2000) utgår från informanten Lucy när hon beskriver att mu-
sik och människa samspelar: 

 

However, it would be wrong to say that the musical material ’acts’ as sole 
agent or stimulus for Lucy’s self-regulation. On the contrary, the music’s 
powers are constituted by Lucy herself; they derive from the ways she inter-
acts with them (s. 41).  

 
DeNora säger att trots att musik kan utlösa olika känslor och upplevelser 
behövs det också att individen på något sätt kan relatera till musiken och 
koppla den till sin egen livssituation. Detta sker både i vardagslyssnande 
och vid ett konsertlyssnande, och därför kan det uppstå både svaga och 
starka upplevelser i båda situationerna, även om starka upplevelser oftast 
förknippas med konsertlyssnande.  
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Den kulturella friställningen − möjlighet eller problem? 
Kulturteoretikern Thomas Ziehe utformade under 1970-talet en teori som 
han benämnde ”den kulturella friställningen.” Ziehe (1986 & 1993) me-
nade att det under 1960−70-talet kunde upplevas en begynnande kollaps 
av traditionerna. Denna innebar att det gick att urskilja förändringar inom 
olika livsområden. Han talade om störningar i kulturen och avsåg exem-
pelvis sådana som att de kristna konfessionerna inte längre hade samma 
betydelse. Han menade att generationsroller upplöstes och att man i sam-
hället började tala om och problematisera könsroller. Hans grundtankar 
var att det inte längre gick att avgöra hur en människas liv såg ut eller 
kommer att se ut utifrån rådande sociokulturella förhållanden. Samhället 
har sedan 60-talet stått under sådan förändring att de uppväxandes lev-
nadsbanor skiljer sig så mycket från föräldragenerationen att den unga 
generationen i mycket är utlämnad till sig själv att utforma sin karriär och 
därmed också sitt identitetsskapande. Den kulturella friställningen innebär 
därför att samtidigt som den skapar möjligheter, skapar den också en rot-
löshet och otillfredsställan.  

Genom samhällets omvandling blir vi friare att skapa oss själva, men 
genom att traditionerna samtidigt håller på att lösas upp försöker vi även 
skapa nya sätt att förhålla oss till just traditioner. Möjligheten finns alltså 
att lägga grunden för nya traditioner som är giltiga. Vi får nya tillfällen att 
tolka oss själv. Dessa möjligheter benämner Ziehe som: reflexivitet, gör-
barhet och individualisering. Reflexivitet, menar han, innebär att samhället 
ger oss allt fler möjligheter att uttrycka oss och reflektera över oss själva 
och vår identitet, men samtidigt finns det också en risk att vi distanserar 
oss från oss själva. Genom görbarhet skapar vi oss själva, det finns inget 
som är nedärvt eller naturgivet. Vi blir individuellt allt mer ansvariga för 
hur vi framställer våra kroppar och vad vi gör med dem, vilka kläder vi 
väljer och hur vi smyckar ut dem. Individualisering innebär att alla måste 
och kan individuellt välja exempelvis livsstil (Ziehe 1993:134f). Alla måste 
välja, men människan har mer eller mindre förmåga att välja till exempel 
en framgångsrik livsstil.  

Grundtanken är att människor, som växte upp under 1970−80-talet, har 
andra och större möjligheter att skapa sina egna liv än vad tidigare genera-
tioner har haft. Dessa utökade möjligheter att själva ta kommandot över 
sin framtid ger dock också en ökad frustration över hur man kan hantera 
de många valmöjligheterna. Numera är man inte bara fri att välja utan 
också tvungen att välja.  

 
Den kulturella friställningen innebär att människan får större möjligheter 
att själv ta ansvar för sitt liv. Samtidigt är det möjligt att vi kanske inte är 
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så fria som vi tror, då det i dagens samhälle finns det ett antal sega mönster 
som inte förändras så lätt. Till exempel är synen på vuxna fans något pro-
blematisk och nedanstående citat, som är ett examensarbete vid psykolog-
utbildningen i Stockholm 1998, speglar en syn som ofta framträder: 

 

När det gäller idoldyrkan av samma febrila och exklusiva slag som hos ado-
lescenterna fast förekommande i vuxenlivet är fallet ett annat. Här torde det 
faktiskt röra sig om olika former av patologi och skulle således kunna be-
traktas som psykogenetiskt bestämda symptom på underliggande problema-
tik […] Nu skulle man kunna tillägga att i den mån idoldyrkan, av liknande 
upplevelsemässig kvalitet som adolescensens, dyker upp i tidig barndom el-
ler i vuxenlivet torde det röra sig om liknande konflikter som det resonerats 
om här. Poängen är då att dessa konflikter framför allt hör hemma i adole-
scensen, vilket torde innebära att idoldyrkan i andra åldrar (med samma 
specifika essentiella kvalitet) inte tillhör det normala (Eklundh 1998:11,76). 

 
I citatet dras slutsatsen att vuxna fans inte är normala, med utgångspunkt i 
att fanskap är ett fenomen som hör ungdomen till. Uppvisas ett liknande 
beteende i vuxen ålder har inte ungdomens faser bearbetats i tillräcklig 
grad och därför visar det på ett onormalt beteende. Dessa uppfattningar är 
ett problem som hänger ihop med att det alltid varit viktigt att hålla sig 
inom ramarna för vad som ansetts lämpligt, om en person ville tolkas som 
en ordentlig och normal individ. Att vara ett fan, och speciellt ett vuxet 
fan, kan därför betyda att man uppfattas som en person som går utanför 
det som anses vara brukligt.  

Också Jenson (1992) resonerar om det problematiska med att vara ett 
fan trots att hennes utgångspunkt är att fanskap är något mycket positivt 
som framför allt handlar om att göra världen begriplig för individen. Hon 
menar att det, framföra allt i media, i stor utsträckning fokuserats på fan-
skap som ett patologiskt beteende och hon vill genom sin artikel lyfta fram 
varför detta skett. Hon menar att fans av omvärlden upplevs som besatta 
av sina idoler, förälskade i stjärnorna och villiga att dö för sitt fotbollslag. 
Fansens uttryck anses vara baserat på känslor (s. 20f). Att visa för mycket 
känslor innebär därmed något negativt och i vår kultur idag är det viktigt 
att vara något återhållsam. Trots att samhället håller på att förändras så-
som Ziehe beskriver det, går det mycket långsamt. Fortfarande passar det 
sig inte med stora känsloyttringar och barn fostras till att bli skötsamma 
och arbetsamma individer. Som fan bryter man mot dessa normer. Fansen 
visar öppet sina känslor och kan därför ses av omgivningen som avvikare. 
Jenson skiljer mellan fans och entusiaster och hon menar att det handlar 
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om kulturella hierarkier. Där fansen är irrationella och ”villiga att dö” för 
sina idoler, gör entusiasterna rationella bedömningar och reagerar på ett 
sansat sätt. Under en rockkonsert släpper fansen alla hämningar och skri-
ker, sjunger med och applåderar både under och efter låtarna, medan det 
under en klassisk konsert är helt tyst och applåderna kommer när det är 
färdigspelat. Hon säger: ”The obsession of a fan is deemed emotional (low 
class, uneducated), and therefore dangerous, while the obsession of the 
aficionado is rational (high class, educated) and therefore benign, even 
worthy” (s. 20f). Därför är det viktigt att upplevas som skötsam då för-
modligen ingen vill ses som opålitlig eller farlig. Återhållsamhet blir då ett 
mått på hur skötsam och rationell individen är och att tappa kontrollen ses 
som något avvikande och därmed mindre bra i vår kultur. Förvisso är arti-
keln något daterad men de beskrivna uppfattningarna råder fortfarande. 
Människan är fri att agera men fortfarande bunden av tidigare synsätt.  

Dock är det så att för kvinnliga fans är det normalt att visa mer känslor, 
och det är också mer tillåtet för dem att göra det. Sloboda och O’Neill 
(2001) menar att:   

 

Girls were more likely to report that music could be used as a means of 
mood regulation, whereas boys reported that music could be a means of 
creating an external impression with others. It is perhaps not surprising that 
more girls than boys referred to emotionality in relation to music listening, 
given that ‘masculine’ identity tends to be associated with an ability to keep 
one’s emotions out of one’s reasoning (s. 424).  

 
Männen måste alltså vara ännu mer sansade än kvinnorna då det ses som 
naturligt att kvinnor är mer känslosamma. Det finns alltså en del normer 
som individerna måste anpassa sig till (både medvetna och omedvetna), 
och därför kan man fråga sig hur fria vi egentligen är att skapa oss det liv 
som vi vill ha.  
 

Identitet 
I materialet framträder identitet som betydelsefullt. Viktigt i sammanhang-
et är att identitet är ett resultat i undersökningen, i form av en kategori, 
och därmed ingen utgångspunkt. Forskning om identitet har olika analy-
tiska fokus, delvis beroende på forskningsinriktning, som också innefattar 
olika antaganden om människors identitet. Stier (2003) lyfter fram det han 
kallar för identitetens olika förståelsenivåer som kan sammanfattas som 
följer: 
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• Biofysisk nivå (identitet kopplad till kroppen) 
• Psykologisk nivå (identitet kopplad till människan som tänkan-

de och kännande varelse) 
• Gruppnivå (identitet i grupp, sociala relationer) 
• Samhällsnivå (identitet är en produkt av samspelet mellan män-

niska och samhälle) 
• Miljönivå (förankringen av människan i ett fysiskt rum) (s. 21f).  
 

Oftast rör sig forskning om identitet på en av nivåerna i taget, men med 
olika fokus. I denna undersökning finns det analyser mellan flera olika 
nivåer, som exempelvis hur samhällssynen (samhällsnivå) påverkar män 
och kvinnors (psykologisk nivå) deltagande i fankulturen (gruppnivå). 
Därför är det i stor utsträckning relationer mellan olika nivåer som är i 
fokus, även om vissa nivåer för större utrymme än andra.  
 
Identitetsskapandet är en process som pågår hela tiden. Det är dock möjligt 
att beskriva identitet som den ser ut just nu i stunden, det vill säga ”min 
identitet just nu innebär för mig…” men med det avses inte att den är sta-
tisk. Identiteten är i ständig förvandling och vi arbetar hela livet med att 
skapa oss.  

Inom identiteten kan olika roller framträda. Rollerna kan ses som mer 
flexibla delar av en identitet, då identiteter inte ändras lika snabbt. En 
människa antar olika roller beroende på i vilka situationer hon eller han 
befinner sig. Hon kan vara förälder, syskon, äkta make/a, arbetskamrat 
eller kanske idrottsledare. McCall och Simmons (1978) definierar rolliden-
titeter som följer:  
 

[…] the character and the role that an individual devises for himself as an 
occupant of a particular social position (s. 65).  

  
Bouij (1998) menar att en rollidentitet innehåller tre komponenter: 

 

vad man ska behärska rent faktiskt (kompetens) 

vad som sociokulturellt väntas av den som innehar denna position samt 

vad individen själv av olika skäl anser vara eftersträvansvärt och lämpligt (s. 
83).  
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De olika rollerna antas utifrån vilken omständighet individen befinner sig i. 
En viss del av rolltagandet är medvetet men troligast är att det mesta är 
omedvetet. Individen behöver kunna behärska den roll han eller hon fram-
ställer för att framstå som trovärdig, och behöver därför skaffa sig en viss 
kompetens där hon lär sig agera utifrån olika roller. För fansen i under-
sökningen handlar det i stor utsträckning om att lära sig hur rollen som fan 
ska framföras, för att de ska framstå som äkta fans. Att framföra denna 
roll innefattar både medvetna och omedvetna aspekter. När de inträder i 
sina fankulturer kan de inte lägga bort sina roller som fans, utan de fram-
träder vare sig fansen vill det eller ej. Däremot kan de välja var, hur och 
när de i andra situationer vill låta sina roller som fans framträda tydligt.  

 
Identitet är inte statisk utan förändras i en ständigt pågående process, där 
olika händelser i livet påverkar identitetsskapandet och vissa sidor av ens 
identitet/rollidentitet kommer fram i vissa situationer. Den identitet jag 
fokuserar på här är identiteten som fan, det vill säga hur individens smak, 
musikstil och tillhörande markörer är med och bekräftar och bygger upp 
individens identitet. Identiteten har skapats under en lång tid i en process 
som fortfarande pågår, och den är både personlig och social, alltså både 
individuell och kollektiv. Frith (1996b) säger: “first, that identity is mobile, 
a process not a thing, a becoming not a being; second, that our experience 
of music – is best understood as an experience of this self-in-process” (s. 
109). DeNora (2000) anser att genom musik kan vi bearbeta vår identitet 
på så sätt att den fungerar som en spegel, som kan få oss eller tillåta oss att 
se oss själva. Detta sker i det dagliga livet när vi lyssnar på musik och är 
oftast inte någon medveten process. Musiken är också en viktig länk till 
ens förflutna då vi kanske lyssnade på en viss låt vid ett speciellt tillfälle. 
Musiken kopplas till den händelsen och känslorna vi upplevde då kommer 
tillbaka (s. 67-70).  
 

Det finns en mängd olika begrepp som försöker beskriva identitet, till ex-
empel jaget, självet, egot och personen. Ofta skiljer vi mellan det privata 
och det offentliga jaget. Det privata jaget är vårt innersta, som vi håller för 
oss själva med allt vad det innebär av tankar om oss själv och det vi önskar 
och eftersträvar, medan det offentliga är så som vi framställer oss för andra 
(se exempelvis Crozier 1997) och också hur andra uppfattar oss. Ruud 
(2002b) menar att det inte räcker med att definiera oss utifrån biologiska 
skillnader utan vi måste också definiera oss utifrån sociala skillnader. 
Människan har både en personlig och en social identitet (s. 45). Ruud 
skriver: 
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Identitet er med andre ord ikke noe som kommer til oss ferdig utformet, 
men noe som preges av vår egen refleksivitet. Identitet er noe som 
konstrueres samtidig som vi utformer en støpeform for hvem eller hva vi 
ønsker å være, hvor vi vil tilhøre. I denne matrisen − ’selvet i kontekst’ − 
synes sentrale parametre å være våre kroppsopplevelser, vår følelse av 
historie, vår tilknytning til sted, våre relasjoner til andre mennesker, samt 
opplevelsen av personlig handlekraft. Denne konteksten kan også utvides til 
å gjelde transpersonlige eller transcendentale erfaringer. Med andre ord kan 
vi også trekke inn opplevelser som er preget av religiøse erfaringer, følelsen 
av å ha møtt noe som står ’over sansene’, noe ”fantastisk” som sprenger 
rammene for den virkeligheten vi lever i til daglig (s. 53f). 

 
Identitetsskapandet är ett sätt att konstruera sig och Ruud resonerar kring 
detta genom en uppdelning i fyra olika så kallade ”rum”: det personliga, 
det sociala, tidens och platsens rum samt det transpersonliga rummet.     

Det personliga rummet berör upplevelser från den tidiga barndomen då 
grunden till vår identitet läggs. Detta sker i ett samspel med andra männi-
skor, och musik kan hjälpa till att skapa band både mellan föräldrarna och 
barnet och mellan barnet och kamraterna. Musik blir ett sätt att, i vuxen 
ålder, beskriva de känslor man minns från barndomen, vad som spelades 
och sjöngs hemma, vad föräldrarna lyssnade på och hur det fick en att må. 
Ruud kallar det känslomedvetenhet (s. 82) och menar att detta är en av 
grundstenarna i identitetsskapandet. Det inre rummet är ett rum som andra 
inte har tillgång till. Det är ett eget rum som fylls av egna personliga upple-
velser. Detta rum kan ses som den innersta kärnan av en själv, ens rätta 
jag, som kan ”møtes, utforskes og bekreftes” (s. 101). När vi möter en viss 
musik, eller artist, kan den tala direkt till detta inre rum och känslan som 
uppstår är en total och euforisk samhörighet. Inte heller detta inre rum ska 
ses som statiskt, utan det förändras också genom livet.30  

Det sociala rummet är den sociala värld i vilken människan lever och 
samspelar med andra. Genom vår musiksmak visar vi vem vi är och vilka 
värderingar vi har och ”musikken blir en ’identitetsmarkør’, en måte å 
markere oss selv på overfor ’de andre’. Gjennom den reaksjonen vi høster 
fra de andres oppfatning av oss, former vi vår selvoppfatning innenfor et 
større kulturelt felt” (s. 105). Den musiksamling vi har kan ge ledtrådar till 
vem vi är och alla musikaliska händelser framkallar kollektiva minnen hos 
oss. Det är dock viktigt att vara försiktig med att dra alltför snabba slutsat-

                                                      
30 Detta ska inte förväxlas med det essentialistiska perspektivet där det anses att 
identiteten har en kärna som är ”jag” och som återstår om allt annat skalats bort 
(Stier 2003:20).  
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ser om en person utifrån vad som finns i musiksamlingen. Forskning kring 
smak och stil (framför allt inom ungdoms[kultur]forskningen) har ofta 
utgått från diskussioner om klass, kön och etnicitet, men har kritiserats för 
att vara alltför stereotyp (se exempelvis Bjurström 2005; Fornäs med flera 
1994). Flera olika parametrar bör det tas hänsyn till, som exempelvis loka-
la traditioner, geografisk hemvist och omgivningens förväntningar. Men, 
det är möjligt att få en fingervisning om vem en person är genom att se på 
musiksamlingen.  

Under ungdomsåren utvecklas ens individuella musiksmak och man får 
på så sätt en egen musikalisk identitet. Det görs upptäckter att föräldrarna 
har smak för viss typ av musik och kamraterna en annan (eller samma). 
Vår musikaliska identitet ger oss förståelse för att det finns olika perspektiv 
på omvärlden, och den ger oss en ny självuppfattning som i sin tur skapar 
en ny självbild. Ofta är det också i ungdomsåren som grunden för ett fan-
skap läggs. Ruud säger: ”Slik sett handler det å være ’fan’ om en fordypet 
estetisk opplevelse, et forsøk på å gå totalt opp i musikken” (s. 117). Vår 
identitet utgår från hur vi definierar och avgränsar det sociala rummet. 
Smak är en faktor som spelar in vid denna avgränsning. Russell (1997) 
definierar musiksmak: ”as stable, long-term preferences for particular types 
of music, composers, or performers” (kursiv i org. s. 141). Han säger vida-
re att det finns starka bevis för att den musik vi fastnar för i vår ungdom 
sedan är den som vi bär med sig genom livet, framför allt gäller detta po-
pulärmusik.  

Att känna smak för viss musik innebär ibland också att känna avsmak 
för annan musik, och därmed är det lättare att känna samhörighet med 
andra som har samma musiksmak. Trygghet skapas i vår samhörighet med 
andra, som uppskattar samma musik, och vi blir emotionellt knutna till 
just den musiken. Det kan innebära problem för vissa ungdomar att gå 
utanför gränserna för gruppens smak även om de skulle vilja det. Risken är 
att de känner sig utanför och utstötta ur gemenskapen. Detta eventuella 
problem kan dock stås emot genom att individen hittar variationer inom 
smaknormen. Det vill säga band som kamraterna kanske inte lyssnar på 
men som finns i samma genre, individen får då en känsla av något person-
ligt. Musiken ger förmågan att orientera sig i det sociala rummet och vi lär 
oss avgränsa oss och också utveckla vår självbild i en gruppgemenskap. 
Martin (2006) uttrycker det som att det handlar om erfarenheter av musik, 
om att skapa relationer med andra, att forma ett “vi” i stället för ett “jag” 
(s. 64). Volgsten (2006) uttrycker sig på liknande sätt när han säger att 
musik fungerar som en social mediator. Genom att ha ett nära förhållande 
till musiken får personen därmed ett nära förhållande till andra som lyss-
nar på samma musik (s. 76).  
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Tidens och platsens rum handlar om var vi hör hemma, i vilken tid vi le-
ver och var vi bor. En musikupplevelse är alltid knuten till en viss tid och 
viss plats och därför framkallar den minnen. Ruud menar att musik kan 
hjälpa till att skapa en kontinuitet i livet. Med musikens hjälp kan vi skapa 
vår livshistoria (s. 148). Olika ritualer, som att lyssna på vissa radiopro-
gram, fira jul och midsommar, hjälper till att organisera livet. Att lyssna på 
exempelvis Svensktoppen en lördag eller söndag hör till dessa vardagsritua-
ler och blir en viktig del av vår tidsuppfattning. Även att köpa en skiva kan 
markera en övergång från en fas till en annan. Vi minns ofta den första 
egna skivan eller konserten. Platsen för inköpet, priset och känslan är klar 
och tydlig för oss och det tillskrivs stor betydelse. Vår identitet som svens-
kar är också viktig för oss. Våra traditioner ger oss en känsla av var vi hör 
hemma och det stärker vår identitet.  

Det transpersonliga rummet berör känslorna i sig, starka upplevelser av 
musik. Dessa är inte alltid lätta att beskriva. Ruud menar att musiken blir 
en sorts ”katalysator, en ’estetisk ramme’, runt virkeligheten, som gjør at vi 
tør gå ut av hverdagens bevissthetstilstander for å eksperimentere med 
andre virkelighetsformer” (s. 189). På så sätt byts vardagen för ett tag och 
identitet kan också bytas för kortare eller längre tid. Gabrielsson (2008) 
lyfter fram två punkter som han menar är generella för beskrivningen av 
starka musikupplevelser: ”Upplevelsen beskrivs som fantastisk, oförglöm-
lig, otrolig, speciell, underbar, unik eller med liknande uttryck” samt 
”Upplevelsen eller delar av den, är svår eller omöjlig att beskriva i ord, den 
går utöver vad språket kan utsäga” (s. 450). Det skulle kunna uttryckas 
med begreppet flow. Flow uppträder när en individ totalt går in i en upp-
gift och allt den känner, tänker och önskar är i total harmoni. Flowaktivi-
teter är de aktiviteter som leder till ett tillstånd av flow och de strävar mot 
ett tydligt mål där personen vet att han eller hon klarar av uppgiften. 
Csikszentmihalyi (2006b) menar att i princip vilken aktivitet som helst kan 
skapa flow, men det är sällan det sker vid passiva aktiviteter som teve-
tittande. Därför är det viktigt att skapa de aktiviteter som man vet får en 
att uppleva flow även i vardagslivet (s. 50-56). Han säger vidare: “Att leva 
innebär att uppleva − genom att handla, känna och tänka […] Livskvalite-
ten kommer under årens lopp att avgöras av innehållet i upplevelserna” (s. 
25). Enligt hans undersökningar (2006a) finns det ingen skillnad mellan 
hur de optimala upplevelserna beskrivs oavsett om det är av kvinnor och 
män, unga och gamla eller om det finns kulturella skillnader (s. 21). Csiks-
zentmihalyi (2006a) talar om konsertupplevelsen som en kollektiv upp-
rymdhet eller känslan av att tillhöra en grupp: 
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De som får ut mest av de möjligheter till njutning som finns i musiken har 
olika strategier för att göra flow av upplevelsen. De kanske avsätter en spe-
ciell tidpunkt på dagen för att lyssna, och ser till att skapa sådana ritualer 
som befrämjar koncentrationen (s. 139). 

 

Bourdieus sociologiska teori 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) har utvecklat en teori 
och ett antal begrepp, som i stor utsträckning använts inom de humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga forskningstraditionerna. Dessa begrepp be-
handlar framför allt kulturella mönster och hur de skapas och omformas. 
De viktigaste begreppen för denna undersökning är habitus, kapital och 
smak. Bourdieu utarbetade sina teorier i Frankrike, under framför allt 
1960-talet, och en viss försiktighet bör råda när man tolkar hans begrepp. 
Det är inte helt enkelt att översätta dem till svenska förhållanden under 
2000-talet, och med detta i åtanke är min ambition att låta mig inspireras 
av hans begrepp och använda dem utifrån mina och dagens förutsättning-
ar.  
 

Habitus    
Habitus definierar Broady (1991) så här: 
 

Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor 
att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av 
dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att 
röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen. Bour-
dieus habitusteori vilar egentligen på en enkel tanke: människors habitus, 
som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och prakti-
ker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland - 
nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habi-
tus och den sociala världen – förändras (s. 160).  

 
En persons habitus är därför det sammanlagda resultatet av hans eller hen-
nes liv och förutsättningar. Det är inte alla gånger så lätt att förändra sin 
habitus och kanske inte heller nödvändigt. Dock finns det möjligheter att 
till exempel göra en ”klassresa”. 

 
Människan lär sig från mycket tidig ålder hur den kultur hon föds in i fun-
gerar. Det finns flera olika definitioner av kulturbegreppet (se exempelvis 
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Fornäs 2012). Jag ämnar inte ge någon överblick över dessa, utan fokuse-
rar på ett par olika kulturbegrepp som är användbara i min undersökning. 
Dels har vi det som kan kallas för finkultur (se nedan) och dels har vi den 
bredare folkkulturen (antropologiska synsättet) som mer handlar om livs-
stilar. Fornäs (2012) lyfter fram en tredje betydelse, som han kallar den 
hermeneutiska, som definierar kultur som meningsskapande praktiker som 
kommuniceras inom olika specifika grupper. Det hermeneutiska kulturbe-
greppet passar väl in i min undersökning där det i stor utsträckning hand-
lar om meningsskapande praktiker som ska tydas, förmedlas och kommu-
niceras. De olika musikkulturer som fansen befinner sig i innefattar olika 
praktiker som ska läras in, och detta är också en av förutsättningarna för 
att bli ett fan.  

 

Kapital 
Broady (1991) översätter begreppet kapital med ”värden, tillgångar eller 
resurser” (s. 123) och säger att dessa kan vara av ekonomisk eller symbo-
lisk art. Det är det symboliska kapitalet som har mest grundläggande bety-
delse och Broady menar att det är ”det som av sociala grupper igenkännes 
som värdefullt och tillerkännes värde” (ibid). Broady fortsätter: 

 

Det kulturella kapitalet är ett begrepp på en annan nivå än det symboliska 
kapitalet. Symboliskt kapital är det mest allmänna begreppet. Symboliskt 
kapital kan finnas överallt. Inom en viss umgängeskrets eller på en viss ar-
betsplats kan förmågan att uttala grundade omdömen om det lokala fot-
bollslaget representera ett avsevärt mått av symboliskt kapital. När Bour-
dieu behandlar det kulturella kapitalet talar han om något annat, nämligen 
om dominansförhållanden som tenderar att gälla samhället i dess helhet (s. 
124).  

 
Inom ramen för symboliskt kapital återfinns alltså begrepp som kulturellt 
kapital, utbildningskapital och socialt kapital. Det sociala kapitalet rör 
släktförbindelser och vänskapsförhållanden eller liknande och visar hur 
människor i samspel med andra kan skapa en viss sorts tillgång som de alla 
har glädje av (s. 179). Begreppet kulturellt kapital är något problematiskt 
då Bourdieus syn på kultur utgår från att det är något exklusivt och jäm-
förbart med det svenska begreppet ”finkultur”. Broady säger:  
 

Ur hans [Bourdieus] perspektiv är uttryck som folkkultur eller arbetarkultur 
ett contradictio in adiecto. Det folkliga är inte kultur och det kulturella är 
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inte folkligt. I sina analyser har han företrädesvis så att säga betraktat den 
sociala världen från den härskande kulturens utkikspunkt (s. 225).  

 
Den svenske sociologen Swedner myntade 1965 begreppet finkultur. Han 
delade in 60-talets Sverige i tre olika särkulturer: allmogekultur, högre-
ståndskultur och arbetarkultur. Allmogekulturen, menade han, upplöstes 
alltmer genom inflyttningen till städerna och arbetarkulturen fick stå till-
baka för den alltmer borgliga livsstilen (som vi idag kanske snarare skulle 
benämna medelklass), som började ta över genom högreståndskulturens 
allt större övertag. Det är denna högreståndskultur som han valt att kalla 
för finkultur och han säger: 
 

Finkulturen är ’fin’ i första hand i den meningen att det är en beteckning för 
de kulturaktiviteter, som har sin hemvist i den bildade överklassen, inom 
bourgoisien. […] Men finkulturen är också ’fin’ i den meningen att denna 
kultur upplevs, bedöms och klassificeras som något särskilt värdefullt inte 
bara bland personer med hemortsrätt inom bourgoisien utan i stor utsträck-
ning också av personer som hör hemma i andra samhällsskikt (Swedner 
1971:64).  

 
Detta var ett av de stora problemen, att kultur fick en stämpel på sig som 
antingen ”fin” eller ”ful”, något som sedan var mycket svårt att tvätta 
bort. En av anledningarna till att det var komplicerat att få bort stämpeln 
var att till exempel en person inom arbetarkulturen hade svårt att få till-
träde till finkulturen. Brist på pengar och kunskap samt det faktum att 
finkulturen ofta var, och är, inhyst i något Swedner kallar ”prestigepalats” 
är alla orsaker (s. 66f). Detta resonemang går hand i hand med Bourdieus 
sätt att betrakta kultur. Extra problematiskt blir det därför att skaffa sig 
kulturellt kapital om personen inte redan tillhör de högre klasserna. Swed-
ner satte ord på den folkliga kulturens perspektiv där finkultur framstod 
som motsatsen till masskultur.  
 
Under det tidiga 70-talet började det göras vissa försök i Sverige att sudda 
ut gränserna mellan fint och fult. Ett initiativ kom från Sveriges Televisions 
håll och handlade om att sända opera på teven för att ge alla tillgång till 
genren genom ett publikt medium. Operan anpassades till tevemediet och i 
slutänden handlade det också om folkbildning. Detta kan jämföras med 
hur man 2008 började sända olika dansbandsprogram på SVT. Här hand-
lade det dock förmodligen inte så mycket om att sprida en genre eller bilda 
folket, som att återerövra den stora publik man tappat till de kommersiella 
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tevekanalerna. Men genom att sända dansbandsmusik på bästa sändnings-
tid i SVT visade man att genren var accepterad som en del av dagens kul-
turutbud.  

I samband med operasändningen gjordes det från Sveriges Televisions 
håll en publikundersökning 1975 där det visade sig att 24 % av Sveriges 
befolkning på nyårsdagen det året såg operan Trollflöjten i regi av Ingmar 
Bergman på teve. Karlsson (1985) reflekterar över varför det var så många 
som en fjärdedel av det svenska folket som tittade på denna, trots att ope-
ragenren kommit långt ner i tidigare undersökning där man studerat mu-
sikvanor. Han lyfter det faktum att det var Bergman som regisserat och 
menar att det kan ha haft betydelse då han var bekant för majoriteten me-
dan de flesta inte kände till att det var Mozart som var tonsättare. Men 
han säger också: 
 

Det bör också nämnas att TV 2 gjorde en massiv förhandsreklam i syfte att 
bl a avlägsna finkulturstämpeln på operan och lansera den som en glad och 
attraktiv familjeföreställning, och det var bl a effekten av denna information 
som publikundersökningen skulle mäta (Karlsson 1985:54). 

 
Det gjordes alltså från medias håll ett aktivt försök att göra operan folklig 
och tillgänglig för en större publik. Intresset för att sudda ut gränserna 
mellan fin- och fulkultur låg helt i linje med tidsandans svenska musikrö-
relse som hade fått fäste, och kampen om att erövra alla genrer drevs för 
fullt av vänsterinriktade musikgrupper.  
 
Uppdelningen mellan fint och fult har hängt kvar, även om bilden idag är 
betydligt mer komplex. Medielandskapet är idag helt annorlunda än när 
informanterna hittade sina preferenser för musik. Den statliga radion och 
teven är efter monopolets avskaffande på sätt och vis konkurrensutsatta, 
även om de fortfarande har ett uttalat public service-uppdrag, de får var-
ken bli för dominerande eller för exklusiva. Det har inneburit att där be-
retts plats för ”lägre” kultur på ett annat sätt än tidigare. Man kan också 
se att det i media görs försök att förflytta gränserna mellan högt och lågt, 
fint och fult. Detta manifesterar sig till exempel i att 30 år efter den pro-
gressiva rörelsens storhetstid, Sveriges Television presenterat flera program 
som handlar om dansband. SVT har också under hösten 2012 visat en 
programserie om hårdrockens historia. Detta kan också förstås som att 
relationerna mellan högt och lågt samt fint och fult inte är lika självklara 
som de var under efterkrigstiden. Fornäs (2006) anser att gränsen mellan 
högt och lågt ständigt är i förhandling och han säger att: 
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Gränserna bestäms i ett smakspel där hierarkiskt ordnade sociala institutio-
ner fäller avgörandet, från skolor och recensenter till universitet och akade-
miker. Enskilda verk såväl som hela genrer flyttas hela tiden upp och ner i 
dessa smakspelens hierarkier (s. 32).   

 
Vissa artister lever vidare som klassiker medan andra försvinner i glömska. 
Detta har skett med den västerländska konstmusiken där vissa kompositö-
rer, som Mozart, Beethoven och Haydn lever kvar, medan de flesta av 
deras samtida är bortglömda.  
 

Populärmusiken kännetecknas precis som andra musikformer eller – idiom 
av en historisk selektionsprocess, där – kort sagt – den musik som med tiden 
uppfattas som ”bra” lever kvar och den ”dåliga” glöms bort (Bjurström 
1993:69).  

 
Det som är tydligt är att kultur inte är statiskt utan i högsta grad flytande. 
Vilka genrer som kommer anses som bra och fina om 100 år går inte att 
sia om. Det får framtiden utvisa.  
 

Subkulturellt- och populärkulturellt kapital 
Som Sarah Thornton (1997:202) noterar utgår Bourdieu från den värld 
han själv befann sig i, det vill säga den akademiska världen där de flesta 
innehar ett stort kulturellt kapital. Inom populärkulturen kan vi aldrig tala 
om ett kulturellt kapital på det sätt som Bourdieu menar, och därför före-
slår Thornton istället begreppet subkulturellt31 kapital som hon menar 
innebär att ”Subcultural capital confers status on its owner in the eyes of 
the relevant beholder”(s. 202). Hon säger vidare att det som till stor del 
definierar det kulturella kapitalet är dess förmåga att omvandlas till eko-
nomiskt kapital. Det subkulturella kapitalet behöver däremot inte kunna 
omvandlas till ekonomiskt kapital, men det kan däremot generera andra 
förtjänster, som exempelvis kunskap, en stor samling av memorabilia eller 
respekt från andra fans. Dessutom är det kulturella kapitalet till stor del 
klassbundet, vilket det subkulturella kapitalet inte är i samma utsträckning. 

                                                      
31 Jag anser att begreppet delkultur egentligen är mer passande, men väljer ändå att 
använda mig av begreppet subkultur eftersom det är inarbetat. Subkulturbegreppet 
leder till tankar om en sorts motstånds- eller underkultur, och det menar jag är 
vilseledande då det snarare kan handla om delar av en större kultur som exempelvis 
mogendansband inom dansbandskulturen.  
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Grundtankarna är desamma, men Thorntons begrepp är anpassat till det 
populärmusikaliska fältet.  

Också Frith (1996a) argumenterar för att begreppet kulturellt kapital 
bör bytas ut mot något annat när man talar om populärkultur. Han anser 
att även populärkultur (lågkultur enligt det Bourdieuska synsättet) styrs av 
olika hierarkier, och därför behöver vi kunna tala om dessa utifrån dess 
egna förutsättningar. Frith föreslår termen populärkulturellt kapital, som 
precis som det subkulturella kapitalet tar sig uttryck genom olika typer av 
kunskap om det populärmusikaliska fältet (s. 9). Jag upplever det som att 
det finns lite skillnader mellan Friths och Thorntons begrepp. Jag förstår 
populärkulturellt kapital som ett något bredare begrepp som innefattar all 
sorts kunskap om populärkultur, medan jag uppfattar subkulturellt kapital 
som ett något snävare koncept, som avser en viss kultur inom det större 
fältet. Båda är användbara för min undersökning, och jag kommer därför 
att nyttja båda begreppen i texten med den tolkning som jag här presente-
rat.  

 

Smak 
Smak är ett annat viktigt begrepp för undersökningen. Smaken visar sig 
genom individens habitus och den förenar dem som har samma smak, sam-
tidigt som den skiljer ut dem som har smak för annat. Bergman med flera 
(2011) definierar det som: 
 

Att äga symboliskt kapital innebär därför också att man äger förmågan att 
känna igen dess absoluta motsats, det vill säga de aktörer − artister, institu-
tioner, kritiker − som inte representerar den ”goda” musiken. Smak är med 
andra ord alltid också avsmak för andras smak. Detta är vad Bourdieu kal-
lar distinktion, isärhållandet − vilket är fältets underförstådda lag (s. 48).  

  
Representanter för finkulturen blir genom sina smakomdömen de som 
definierar hur den goda smaken ser ut, och därför kan det vara svårt för de 
lägre klassernas smak att accepteras. Frith (1996a) anser dock att utgångs-
punkterna är desamma i analytiska diskussioner, vare sig det rör sig om 
högt eller lågt. Det som styr är olika förutsättningar, som sociala situatio-
ner, mönster och behov. Oavsett vilken kultur det handlar om döms och 
bedöms musik utifrån estetiska uppfattningar. Det innebär också att det 
inom lägre genrer utvecklas rangordningar mellan ”bättre” och ”sämre” 
artister. 
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Bourdieu menar att smak är intimt förknippat med identitet och han säger: 
 

Att upptäcka ett föremål i ens smak, det är att upptäcka sig själv, det är att 
upptäcka vad man vill (”det är precis vad jag ville”), det man hade på hjär-
tat och inte visste hur man skulle uttrycka, och som man följaktligen inte 
visste (Bourdieu 1992:183). 

 
Smakbegreppet är också sammankopplat med estetikbegreppet genom en 
”förmåga till omedelbara och intuitiva omdömen om estetiska kvaliteter” 
(Bourdieu 1993:247). Bourdieu menar att smaken är socialt bestämd. Med 
detta synsätt kan andras smaklöshet uppfattas som en brist i uppfostran 
eller utbildning. Exempelvis kan dansbandsfanet upplevas av utomstående 
som en person med låg status då genren i huvudsak domineras av medelål-
ders människor ur arbetarklass som bor på landsbygden (se Lilliestam 
1998). Genom att låg status kan kopplas till brist i till exempel utbildning 
blir därmed smak viktigt som statusmarkör. Det är viktigt att visa smak för 
det goda, enligt Bourdieu.    

Frith (1996a) lyfter fram de tre smakgrupperna som Bourdieu utgår 
ifrån. Den första är den ovan beskrivna, det vill säga finkulturen där vissa 
individer har den ”rätta” förmågan att bedöma musik. Den andra är folk-
kulturen där det förutsätts att det finns en viss koppling mellan kultur och 
livsvillkor. Det är denna som Bourdieu kallar populärkulturen. Frith menar 
istället att denna ligger nära folkmusikkulturen där autenticitet är en viktig 
utgångspunkt och musiken fungerar som en sammanhållande faktor i sam-
hället. Det är den kulturella samhörigheten och den gemensamma musik-
utövningen som står i centrum. Den tredje smakgruppen är den inom den 
kommersiella musikvärlden, som styrs av musikindustrin, det vill säga det 
som vi normalt kallar för populärkultur. Bourdieu benämner denna majo-
ritetskultur. Här är det tydligt att det finns ett litet definitionsproblem. Det 
Bourdieu kallar populärkultur kallar Frith folkmusikkultur och det Frith 
kallar populärkultur kallar Bourdieu majoritetskultur. Detta visar att vi 
måste vara ytterst tydliga med att beskriva vad som ingår i den eller de 
kulturer vi avser att analysera.  

Alla dessa olika kulturer, menar Frith, har sina historiska traditioner att 
falla tillbaka på och de estetiska bedömningar, som görs inom varje smak-
grupp, bygger på gemensamma kontexter inom smakgruppen. Därför kan 
vi inte heller döma människor vars musiksmak vi inte förstår. Däremot kan 
vi, menar jag, med hjälp av individers olika smakomdömen resonera kring 
deras identitet och hur de samspelar med andra människor. Utgångspunk-
ten för undersökningen är att det rör sig om populärkultur och individerna 
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i undersökning måste på ett eller annat vis förhålla sig till det kommersiel-
la, då det är en förutsättning för att populärkulturen ska existera. Därför 
kan det tänkas att det för vissa handlar om tvingade val istället för fria val.  
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Del IV 
Kapitel 8  
Fanskap som identitetsmarkör 

Identitetsskapande funktioner 
Identitetsskapandet är ett sätt att konstruera sig själv. För att skapa ett eget 
jag och en känsla av vem man är är det nödvändigt att interagera med 
andra personer, vi måste ha något att förhålla oss till. Musiken informan-
terna fått till sig via föräldrarna är starkt förknippade med minnen och 
därmed med olika känslor. Men det är frågan om minnen av uppväxten 
som kanske inte är lika betydelsefulla för identitetsskapandet som de egna 
musikvalen är. Minnena av föräldrarnas musik gör att informanterna käns-
lomässigt är kopplade till dem, oavsett om det rör sig om positiva eller 
negativa känslor. Dessa lägger de åt sidan när de finner sin egen musik, 
som de hämtar styrka och näring ur. Den musik som upplevs som menings-
full och viktig är den de valt själv. Musikupplevelserna i barndomen stan-
nar dock kvar i minnet och skapar en känsla av samhörighet och trygghet. 
Ruud (2002b) talar om det personliga rummet, som utformas efter de upp-
levelser individen tidigt har fått i samspel med andra människor. Därför 
blir all den musik informanterna har med sig viktig för deras identitetsska-
pande. Genom den valda musiken visar de vilka de är och vad de står för, 
hur de fyller sina personliga rum.  
 
I tioårsåldern verkar de flesta av informanterna ha format en egen musik-
smak, som förvisso är påverkad av föräldrar, kamrater och syskon. Alla 
sex har köpt eller önskat sig egna skivor i present och alla minns den första 
skivan. Den blir en symbol för det första steget till att skapa sig en egen 
musikalisk identitet. Sloboda (2005) förklarar detta med att vid sju års 
ålder händer det något med en människas sätt att uppfatta musik. Detta 
anser han sammanfalla med språkutvecklingen. Han säger:  
 

Changes occur between the ages of six and eight in the nature of the emo-
tional and judgemental responses to music. They move from responses re-
lated to energy and excitement towards ones of wonder and beauty (s. 188).  

 
Jag uppfattar det som att han menar att vi börjar göra estetiska bedöm-
ningar av musiken till skillnad mot tidigare då vi till exempel uppfattade 
musik mer rytmiskt. En förutsättning för att viss musik uppskattas är att vi 
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bedömer den som estetiskt tilldragande. När vi börjat kunna göra dessa 
bedömningar kan vi med hjälp av den sociala kontext i vilken vi lever och 
samspelar med andra människor skaffa oss olika typer av kapital. Genom 
musiksmaken lyfts det fram vilka vi är men också vilken musik vi tar av-
stånd från. Det sociala rummet (se Ruud 2002b), i vilket vi befinner oss, är 
inte i huvudsak kopplat till jämnåriga utan innefattar alla de människor 
som finns i vår närhet och som påverkar oss medvetet eller omedvetet. 
Men genom att lyssna på musik med jämnåriga går det att upptäcka att vi 
delar musiksmak med någon. Eller så sker det motsatta, att vi inte delar 
musiksmak med våra kamrater. Oavsett vilket, är dessa upptäckter en del 
av hur vi under uppväxten skapar vår egen musikaliska identitet.  

Det är precis vad som skedde med Axel som säger att händelsen efter 
knäoperationen, då alla hans kamrater utom en lämnat hårdrocksmusiken 
till förmån för syntmusik, förmodligen haft mycket stor betydelse för hans 
identitetsskapande, dels eftersom han kommer ihåg den så väl och dels för 
att han vågade stå för sitt musikval och säga att han tyckte om hårdrocks-
musiken. Han behövde inte förställa sig och kunde därmed vara sig själv 
och också tro på sig själv, något som förmodligen inte är helt lätt när man 
är 13 år. Han insåg snabbt att hårdrocken var hans musik där han kände 
sig hemma. För Axel skapade detta en möjlighet att bli säker i sin identitet, 
att våga stå för sina egna åsikter. Mycket handlar om att tillhöra en ge-
menskap och genom att ge upp en del av vårt själv lär vi oss att samarbeta 
och interagera med andra människor. I gruppen får vi gemensamma värde-
ringar och känner tillhörighet. Om denna gemenskap brister, som i Axels 
fall, krävs ett skyddsnät, i form av familjen, som visar att det går att stå på 
egna ben. Axel har uppmuntrats hemifrån under hela uppväxten när det 
gäller att utveckla en egen musiksmak, och det har säkert haft stor betydel-
se för hans identitetsskapande. Att upptäcka sin egen och jämnårigas mu-
siksmak innebär då också att lägga märke till att föräldrarna oftast har en 
annan musiksmak. Vi upptäcker att det finns variationer. Undantaget 
bland informanterna är just Axel vars föräldrar lyssnar på rockmusik även 
om de inte är hängivna Kiss-fans. Axel har funnit sin egen musik i hård-
rocken, medan föräldrarnas smak för rockmusik ligger mycket nära. Det 
här handlar alltså om att leva i olika musikvärldar och en viktig del av 
identitetsskapande är att lära sig att det finns flera olika sådana.  

 

Musik och identitetsutveckling 
Identiteten som fan börjar skapas mycket tidigt. Alla informanterna har på 
något sätt växt upp med musik i hemmet, oavsett om det är eget musice-
rande eller lyssnande på skivor, radio eller teve. Den musik som förekom-
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mit under uppväxten är, med ett undantag, den musik som funnits med 
informanterna genom livet. Undantaget utgörs av Sanne som tar avstånd 
från den traditionella färöiska musik som hon växt upp med. Alla sex fast-
nade före 20-års ålder för sitt favoritband. Hur det skedde skiljer sig dock 
åt mellan dem. För Axel och Sanne var det framför allt genom media. 
Hårdrocken är en visuell genre och MTV och färgrika poptidningar lyfte 
fram genren på ett synnerligen målande sätt. För både Tina och Rickard 
var det genom radion de upptäckte Status Quo och för Rickard blev en 
kamrat den som cementerade kärleken till bandet. Precis som Kicki växte 
Tina upp i ett religiöst hem där musik var en naturlig och stor del av var-
dagen. Att finna sin egen musik blev då en viktig del av identitetsskapan-
det. Erik blev genom sin bror introducerad till Lasse Stefanz och genom 
kamraternas lekar tog han ett aktivt beslut att tycka om bandet.  

Flera forskare menar att den musik man fastnade för i tonåren är den 
musik man återvänder till som vuxen. Sloboda (2005) säger: ”The majority 
of Western adults seem to remember particularly well the popular tunes of 
their adolescent years, and retain a strong emotional response to them” (s. 
348). Detta håller också Russell (1997:146) med om och menar att bara 
genom att titta på vilka artister man har som favoriter, är det möjligt att 
avgöra vilken ålder man är i. Detta håller jag med om till viss del. Vad han 
bortser från här är att många artisters fans är barn till de fans som ur-
sprungligen tyckte om banden. Alla banden har fans i olika åldersgrupper 
beroende på när de upptäckte banden, allt från tio år och uppåt.  

Alla informanterna har hållit fast vid sin favoritmusik sedan unga år, 
och för vissa har fanskapet antagit större proportioner när de kommit upp 
i ålder. Det kan ha att göra med det inre rummet, ens eget privata rum som 
ingen annan har tillgång till. Detta fyller de med eget innehåll för att göra 
världen begriplig för dem. Viss musik tilltalar direkt detta inre rum och de 
upplever en känsla av tillhörighet.  
 
Jämnåriga kamrater får större betydelse, vad det gäller musiksmaken, när 
individen kommit upp lite i ålder: högstadium, gymnasium. Informanterna 
har då kommit långt i sina identitetsskapanden och skaffat sig ett socialt 
nät där de till viss del givit upp vissa individuella drag för att passa in. Då 
har de anammat en viss musiksmak och skaffat sig bestämda favoritband. 
Det tycks som om åren fram till de sena tonåren är en testperiod där in-
formanterna söker sin egen musiksmak och utvecklar en form av musika-
lisk grundidentitet. När de väl funnit vilken genre de uppskattar mest går 
de djupare in i den och finner en speciell artist som tilltalar dem extra 
mycket. Det verkar alltså vara en process där individen tidigt socialiseras 
till att bli en konsument med ett allmänt intresse för musik i stort. Därefter 
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finner de sin favoritgenre och får ett mer specialiserat intresse där vissa 
utvalda artister tar plats, och de skaffar sig kunskap om dessa artister. Vid 
20-års ålder kan informanterna i undersökningen ses som fans där indivi-
derna favoriserar en artist och skaffar sig djupare kunskap om denna (se 
tabellen i kapitel 1). Nästa steg är att bli ett så kallat hardcorefan, det vill 
säga ett så stort fan att det blir ens huvudsakliga intresse, och det skiljer sig 
en del åt mellan informanterna om och när de kan uppfattas ha tagit steget 
dit. För både Kicki och Tina dröjde det tills de var 30−40 år innan de kan 
sägas tillhöra den kategorin, medan det för Axel, Rickard och Sanne sked-
de tidigare. Jag är tveksam till att kalla Erik för ett hardcorefan då hans 
huvudintresse aldrig varit Lasse Stefanz. Jag vill istället benämna honom 
som ett kultfan då han lyssnat mycket på bandet genom åren och också har 
stor kunskap om dem.  

Det finns inga vattentäta skott mellan de olika nivåerna utan de är 
flytande. Men det är också viktigt att påpeka att en person kan befinna sig 
på olika nivåer samtidigt. Alla informanterna har en speciell artist som det 
mesta fokus ligger på, men också andra artister som de är fans till.  

 

Jag och de andra − individen och kollektiv  
Det tycks finnas en önskan bland fansen att vara en del av ett kollektiv 
samtidigt som de vill vara individer. En tänkbar förklaring är att artisterna 
uppfattar fansen som ett kollektiv, medan fansen uppfattar sig själv som 
individer som ingår i ett kollektiv. Också personer utanför en fankultur 
tycks se fankulturen som ett kollektiv. Därför talas det oftast om grupper 
av fans, som exempelvis fotbollsfans eller såpoperafans. Exempel på talet 
om dessa fankulturer kan till viss del grunda sig i hur de organiserade fan-
sen benämner sig själva. Kiss fanklubb heter Kiss Army och Status Quos 
tidigare fanklubb hette Quo Army.32 En möjlighet är att utomstående asso-
cierar fansen med en armé som uppträder konformt och har samma typ av 
”uniform”. De gör vad de blir tillsagda att göra, är otroligt lojala och ifrå-
gasätter inga beslut som tas från bandens håll. Banden är arméernas gene-
raler som styr och ställer och som beslutar när fansen ska ut i fält (gå på 
konsert eller liknande).  
 
Frågan blir då om fansen ställer upp på detta och vill se sig själv som en del 
av ett kollektiv. Sanne säger till exempel att hon vill vara med i fanklubben 
för då blir hon del av något större. En förklaring kan vara att hon som 
barn flyttade från hemlandet och därför känt sig ensam och utanför under 
                                                      
32 Och på tal om fotbollsfans så kallas ju AIK:s fans för Black Army. 
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uppväxten. Hon har haft en önskan och vilja att vara med i någon form av 
gemenskap och det är nu möjligt för henne att vara en del av den stora 
fanskaran inom hårdrocksvärlden. En annan möjlighet är att om hon till-
hör ett kollektiv så utmärker hon sig inte heller. Hon är som alla andra.  

Den som avviker här är Axel som inte längre vill vara som andra hård-
rockare. Han vill vara mer anonym. Tidigare hade han alla attribut som 
hörde till för att utåt visa upp sin tillhörighet med hårdrocksgenren, men 
det har han idag tagit bort helt och hållet. Han säger att han inte längre 
har behov av att visa upp sin tillhörighet med en musikgenre. En tänkbar 
orsak kan vara att han inordnat sig i samhället som den ”skötsamma” 
individ han bör vara när han bildat familj. Då måste han försaka något, 
och för honom är det svårt att vara både hårdrocksfan och familjefar. Det-
ta har troligtvis att göra med vilken rollidentitet han väljer att framställa 
som den viktigaste och för Axel är det idag familjefadern. Men det tycks 
också finnas en viss ambivalens hos honom då han hela tiden söker ursäk-
ter till varför han inte lever ut sitt fanskap till fullo. ”Det blir för mycket 
ljud om jag lyssnar på musik hemma när alla är vakna.” ”Det blir för 
mycket att arbeta med musik som yrke.” ”Jag vill inte berätta om mitt 
fanskap för mina elever.” ”Jag vill vara privat.” Han säger att han har 
stort behov av att skilja mellan sitt privatliv och sitt yrkesliv, men han 
tycks också ha ett behov av att särskilja sitt fanskap från både privat- och 
yrkeslivet. Han har tre stora roller som ska balanseras: familjefadern, fanet 
och läraren. Han behöver hitta strategier för att skilja dem åt och genom 
att leva med en roll i taget har han lättare att hantera vardagslivet utifrån 
de regler och normer som hör till de olika rollerna. Detta är en del av hur 
samhället ser ut idag (se Ziehe 1986 & 1993). Vi måste hantera fler roll-
identiteter idag än tidigare och detta kan vålla problem för oss. Nya möj-
ligheter skapas men med dessa uppstår det även nya problem.  
 

Att spegla sig i idolerna 
För flera av informanterna handlar fanskapen i stor utsträckning om att de 
känner igen sig och tar hjälp av musiken för att hantera sin vardag. Vissa 
av dem speglar sig i låttexter, som de menar talar direkt till deras innersta.  
Fansen söker sin egen publik där de kan visa vilka de är. Individerna ska-
par sig själva genom sina idoler genom bland annat visuella attribut i form 
av klädstil, turnétröjor, tatueringar, märken eller liknande föremål. Det är 
dock inte nödvändigt att visa upp sin tillhörighet med objektet för ens be-
undran. Många fans är fans utan att vare sig klä sig eller framställa sig som 



I eva kjellander Jag och mitt fanskap138  I  EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP 
 
138 

tillhöriga en viss grupp. Alla informanterna i min undersökning säger sig 
tillhöra en viss grupp, men inte alla visar upp tillhörigheten utåt.  

För att kunna få del av idolen behöver fanet skapa en intensiv identifika-
tion med denna, och det sker genom att aktivt framkalla paralleller mellan 
sig själv och idolen. Dessa paralleller skapar fanet genom att identifiera sig 
med idolen på olika sätt. Sandvoss (2005) föreslår fanskap som ”a form of 
narcissistic self-reflection not between fans and their social environment 
but between the fan and his or her object of fandom” (s. 98). Detta kan ske 
genom kopplingar till idolens privatliv, sångtexter, musik eller något annat 
som är personlig för idolen. Alla informanterna identifierar sig på ett eller 
annat sätt med föremålen för deras beundran. Samtidigt måste poängteras 
att det inte handlar om att informanterna ser artisterna som ofelbara idoler 
som beundras utan urskiljning. Alla sex kritiserar artisterna på olika punk-
ter och alla utom en uttrycker stor glädje då de upptäcker att artisterna är 
precis som vem som helst, det vill säga speglingen i artisten är i harmoni 
med fanets föreställningar om den. Eriks bild av Olle Jönsson raserades i 
ett tevereportage och han berättar: 

 

De hade ett samlingsställe [hela bandet när de skulle iväg på en spelning] i 
Åhus och då stannade han innan samlingsstället och tog en korv med bröd. 
Och det är precis vad han inte behöver äta. Då tänkte jag att hallå! Du mås-
te ha något där uppe att tänka med. Du gör bra musik, men du är lite i 
största laget och skulle kanske ta något annat än korv och bröd. Att han sen 
dessutom rökte. Det visste jag inte. Sjunger man så mycket så hur klarar rös-
ten det? Just rökningsbiten förvånade mig (Erik).  

 
För Erik däremot blir ögonblicket när idolen visar sig vara en vanlig män-
niska med behov och laster likställt med det ögonblick i vilket Narcissus 
upptäcker att det är i sin egen spegelbild han är förälskad. En stor sorg 
kommer över honom och det finns ingen väg tillbaka.  

Idolerna behöver i stor utsträckning vara vanliga människor för att det 
ska gå att identifiera sig med dem. Om de är för upphöjda kan de bara 
tillbedjas och blir därmed några som är omöjliga att identifiera sig med. De 
personer som anser kunna identifiera sig med exempelvis profeter upplevs 
ofta av omgivningen som några som antingen lider av hybris eller ligger på 
gränsen till ett patologiskt beteende (se även Hills 2005). Men genom att 
uppfatta idolerna som goda vänner eller familjemedlemmar skapar fansen 
identifikationer som blir betydelsefulla för fanskapet. Att klä sig som ido-
lerna samt lyssna intensivt på musiken och låttexterna gör också att de 
kommer nära favoriterna, och fansen framställer sig som en del av sina 
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idoler både gentemot andra och mot sig själva. Genom denna spegling 
finner de mening i sina fanskap och därmed i sina identiteter. Sandvoss 
(2005) säger att dessa paralleller till viss del är medvetna eftersom vi är 
medvetna om vår fascination för idolen, men de narcissistiska självreflek-
tionsprocesserna är till största delen omedvetna. Vår beundran av idolen 
bygger inte på ett objektivt beslut utan är i stället baserat på projektionen 
av vår egen föreställning (s. 104f).  
 

Att spegla sig genom yttre attribut  
Stil fungerar som uttryck för smak och därför kan tillhörighet till olika 
genrer visas mer eller mindre. Genom att kombinera olika klädesplagg kan 
individen visa hur inne i en viss stil hon eller han är eller vill vara. En tur-
nétröja med shorts visar på att man uppskattar ett band, medan en turné-
tröja med hela uniformen visar att man är djupare involverad både i genre 
och band. Axels vänner känner till att han är fan till Kiss, men för övrigt 
försöker han hålla det för sig själv. Han har tidigare haft de attribut som 
kopplas till en hårdrockare som långt hår, smycken och kedjor, men allt 
detta är nu borttaget. En orsak till att exempelvis smyckena försvann var 
att de togs bort i samband med en skiktröntgen och sedan sattes de inte 
tillbaka. Han säger: 

 

Jag var långhårig fram till för ett och ett halvt år sen. Jag hade inte tänkt 
göra det [klippa sig] men det var min frisör som hade en idé om vad hon 
tyckte jag skulle ha. Det hade ingen sån betydelse för mig och jag tror inte 
min identitet satt i håret. Jag har nog blivit mer Svensson nu. Ringar i örat 
och armband och allt sånt har nog klingat av. Jag orkar mest inte med. Ör-
hängena åkte ut när de gjorde en skiktröntgen och sen kom de bara inte dit 
igen. Bekvämlighet… Plånbokskedjan innebar att man fastnade i alla djäkla 
stolar, så då kunde man inte ha den. Det är nog så att man blivit bekväm. 
Sen också att jag trappat ner och inte spelar så mycket… så har det inte bli-
vit… det känns inte lika viktigt. Jag spelar ju fortfarande men inte på den 
nivån.  

 
Behovet av att visa sin tillhörighet med musikgenren dämpades för Axel då 
han inte längre spelade på samma höga nivå som tidigare. Hans nya stil 
passade bättre ihop med den person han kommit att bli och som han ville 
visa upp för omgivningen. Detta tvärt emot Sanne som valt att framhäva 
sin roll som hårdrockare. Ingen av dem har på något sätt i vuxen ålder fått 
ta emot omgivningens hån för sin musiksmak. För Axels del beror det sä-
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kert på att han är musiker själv och därför ifrågasätts inte heller hans 
smak, och vad det gäller Sanne kan det bero på att hon är så tydlig i sin 
smak att ingen vågar ifrågasätta henne. Alltså är det två helt olika strategi-
er för att legitimera sina fanskap. Axels strategi visar att han, genom att 
hålla sitt fanskap för sig själv, inte heller utsätter sig för situationer där han 
eventuellt skulle behöva legitimera sin musiksmak, medan Sanne gör precis 
tvärt om.  
 

Att spegla sig genom föremål 
Jag har besökt fem av informanterna i deras hem, och utifrån hur det ser ut 
där är det möjligt att avgöra vilka preferenser fansen har, och hur de visar 
upp sin smak för besökare. Hos fyra av de fem jag varit hemma hos syns 
det tydligt att de är fans då de inrett hemmen med fanföremål som bland 
annat posters, signerade foton och skivor. Det enda man möjligtvis kan se 
det på hos Erik är en mycket stor skivsamling.  

Axel är den enda jag inte besökt i hemmet då intervjuerna med honom 
tog plats på hans arbete. Han berättar dock att det inte syns hemma hos 
honom att han är ett fan, förutom om man tittar i skivsamlingen. Axel har 
en inredd vind längst upp i radhuset där han har alla sina skivor och in-
strument och detta rum kallar han ”pappas lilla lekrum.” Han säger att 
han tror att det sitter en signerad inramad Kiss-skiva där som han vunnit. 
Det är intressant att han väljer att säga att han tror att det sitter en signe-
rad skiva där. Om man jämför med de övriga informanterna (med undan-
tag av Erik som inte alls pratar om autografer, kanske för att han ser Lasse 
Stefanz som en del av ”familjen” då de funnits i hans liv sedan han var 
liten) så värderar de autografer mycket högre än vad Axel gör. Han har 
vunnit skivan och alltså inte fått den signerad personligen, vilket kan ha 
stor betydelse för hur han bedömer den. Ytterligare en anledning till hans 
uttalande kan vara att han inte säger sig ha något behov av att skylta med 
sitt fanskap varken i hemmet eller på arbetet. Axel är mycket tydlig med 
att han vill hålla isär sina olika rollidentiteter. När han arbetar vill han 
vara personlig men ändå inte och han skiljer därför mellan personligt och 
privat uttryck. När Axel ikläder sig rollen som lärare spelar han den rollen, 
men med ett personligt uttryck och på så sätt döljer han sitt privata jag. På 
samma sätt gör han i hemmet då rollen som familjefader är i fokus, och 
hans innersta rum enbart kommer till uttryck i ett fysiskt rum som inte 
används av övriga familjen. Det innersta rummet är hans eget och där vill 
han inte ha några besökare.   
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Genom att pynta hemmen med fanföremål förstärker informanterna sina 
identiteter som fans. Det är viktigt för alla utom Erik och Axel att visa upp 
sin tillhörighet med ett visst band. Rickard säger: 

 

Det är inte för intet man sätter upp signerade t-shirts och foton. Det är nå-
got som jag faktiskt är rätt stolt över (Rickard).  

 
Det han faktiskt gör är att visa upp sina smakpreferenser för dem som 
kommer dit. Ruud (2002b) menar att minnen som är förknippade med 
musik samt de föremål som är kopplade till dessa är det som utgör grun-
den för vilka vi är och vill vara (s. 11). Alla föremål som sitter uppsatta på 
väggarna har sina speciella minnen. För en utomstående är det kanske bara 
en mängd bilder, som kunde ha föreställt vad som helst, men för informan-
terna har var och en betydelse för dem. De berättar när de fick den specifi-
ka saken och hur det gick till. Istället för att ha familjefoton på väggarna 
har de bilder på favoritbanden. Det skapar en närhet till föremålen för 
beundran samtidigt som det trots allt finns en distans. Vi rör oss i tidens 
och platsens rum där föremålen får en utvidgad betydelse. Genom sin sam-
ling skapar de nya kontexter och meningar för föremålen. De tas bort ur 
sin ursprungliga kontext och ges ny mening som har betydelse för den en-
skilda individen. Samlingen blir en representation av dem själva. Föremålen 
berättar en historia och blir till hjälp för minnet när de ska återskapa olika 
situationer för sig själv.  

Inte alla känner dock behov av att förstärka sin fanidentitet genom att 
ha sakerna framme. Axel och Erik drar en gräns mellan det offentliga och 
det privata jaget och visar därmed inte utåt att de är fans. För dem har 
identiteten som familjefar och sambo tagit över som den identitet som visas 
i riktning mot omgivningen. För Axels del kan det bero på att han under så 
många år var aktiv musiker i ett hårdrocksband och identiteten som hård-
rockare var obestridlig. När han sedan stadgade sig och fick barn fanns 
inte längre behovet av att visa den tillhörigheten och därmed tonades hård-
rocksidentiteten ner. För Erik, som inte tidigare haft något långvarigt för-
hållande, gjorde den nya flickvännen att han fick en ny identitet som pojk-
vän och sambo. Behovet av att visa sin fanidentitet blev underordnat. Detta 
kan då jämföras med de andra fyra där det inte finns någon synlig gräns 
mellan det privata och det offentliga jaget. Sanne och Tina har båda långa 
förhållande bakom sig. Deras respektive män är fullt införstådda med fan-
skapen och deras behov av att visa upp dem. Kicki har träffat en ny man 
och gift om sig, men han är lika stort fan som hon själv, så de delar fan-
skap. Därför blir det heller inga problem för henne att visa för omgivning-
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en vad hon tycker om. För Rickard är det tämligen oproblematiskt då han 
är ensamstående. Han har behov av att visa sin identitet som fan och kan 
göra det utan att någon annan av hans rollidentiteter kommer i konflikt. 
Det handlar i huvudsak om vilken av rollidentiteterna man väljer att pre-
sentera utåt och har på inga sätt att göra med hur stort fan man är.  

 

Att visa smak 
Att visa smak men också avsmak för musik är tydliga sätt att positionera 
sig på. Både Rickard och Tina lyfter fram exempel på sådant de inte tycker 
om och använder starka ord för att beskriva sin avsmak. Rickard säger: 
 

Det är ungefär som jag brukar tänka på All that count is love.33 Sätt en 
svensk text på den och låt Lasse Stefanz spela in den. Då skulle man ju hata 
den (Rickard).  

 
Att Rickard väljer just denna låten att reflektera kring, med Lasse Stefanz 
som exempel, är ingen slump. För det första vet han om att min undersök-
ning behandlar det bandet också, och för det andra är det en låt som ligger 
väldigt nära country-genren. Det vill säga en låt som Lasse Stefanz mycket 
väl kunde ha gjort en svensk version av. De har dessutom gjort flera svens-
ka versioner av just Status Quo-låtar. För Rickard kanske det ligger en viss 
oro i att det musikaliskt kan finnas likheter mellan de två banden, även om 
det soundmässigt är stor skillnad, och han vill absolut inte förknippas med 
dansbandsgenren. Därför måste han ta avstånd på det starkaste sätt han 
kan för att tydligt positionera sig mot dansbandskulturen. Tina talar på 
ungefär samma sätt om samma band:  

 

Hade det varit en annan grupp hade man nog inte gillat dem [låtarna]. Det 
blir ofta väldigt fånigt när man översätter till svenska. Pistvakt34 har ju gjort 
Whatever you want… (Tina).  

 
Tina menar också att det är just för att det är Status Quo som hon upp-
skattar den musiken. Hon anser att det är språket det hänger på. Varken 
hon eller Rickard har något direkt fokus på låttexter och detta kan vara en 
                                                      
33 Låt med Status Quo från skivan The Party Ain´t Over Yet (2005).  
34 Pistvakt var ett humorprogram som sändes i SVT 1998 och 2000. De gjorde en 
svensk översättning av Status Quos låt Whatever you want och kallade den för Va 
ä de ni vill. 
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orsak till varför det blir ”fel” för dem när låtarna framförs på svenska. På 
engelska utgör texterna en onomatopoetisk del av melodin medan de på 
svenska får en semantisk, det vill säga innehållslig, innebörd. Texten får en 
ny betydelse när den framförs på svenska och skiljer sig då helt från origi-
nalet. De visar alltså smak för engelska texter och avsmak för svenska tex-
ter i detta sammanhang.  

 
Herbert Gans (1974) lyfter fram smak som något grundläggande i sina 
diskussioner kring populärkultur kontra högkultur. Han definierar det han 
kallar för smakkulturer som: 
 

Taste cultures, as I define them, consist of values, the cultural forms which 
express these values: music, art, design, literature, drama, comedy, poetry, 
criticism, news, and the media in which these are expressed − books, maga-
zines, newspapers, records, films and television programs, paintings and 
sculptures, architecture, and, insofar as ordinary consumer goods also ex-
press aesthetic values or functions, furnishing, clothes, appliances, and 
automobiles as well, in addition, taste cultures include the values, forms, 
and media of the natural and social sciences and philosophy − including 
their commercial popularizations and even “folk wisdom” (s. 10f).  

 
De som har ungefär samma smak kallar han smakpubliker och menar att 
dessa, oavsett vad de har smak för, har liknande estetiska behov som alla 
bör tillgodoses av samhället i stort (Gans 1974:11). Smaken visar sig ge-
nom individens habitus och den förenar dem som har samma smak, samti-
digt som den skiljer ut dem som har smak för annat, som exempelvis Rick-
ards och Tinas smak för engelska texter. Även Erik har stort behov av att 
positionera sig genom att uttrycka just smak och avsmak. Han är tydlig i 
att hans hemma är i dansbandsgenren och han säger:   
 

Jag har alla dansband. Till och med Vikingarna (Erik).  

 
Eriks ordval visar att han vill förklara att trots att han är medveten om att 
Vikingarna inte spelat själv på sina skivor, så finns de i hans skivsamling. 
Vikingarna framstår som oäkta då de inte ens spelar själv, men Erik vill 
visa att han kan sätta sig över detta då dansbandsgenren som sådan bety-
der mer för honom än huruvida ett specifikt band framstår som äkta eller 
ej. Han är stolt över att han uppskattar dansbandsmusiken, samtidigt som 
han hela tiden använder olika strategier för att legitimera sin smak. Han 
säger om Kiss: 
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Kiss tyckte jag nog var bra när jag var yngre, men det blir lite för skrikigt nu 
(Erik).  

 
Erik har tidigare sagt att Kiss hör till de band som ”alla” tyckte om under 
en period, men idag uppskattar han inte alls den typen av musik. Den hör 
ungdomen till. Dessutom säger han att han nog tyckte om bandet. Efter-
som Kiss var ett band som var mycket populärt under 70-talet är det rim-
ligt att tro att många av Eriks kamrater lyssnade på det. Därför kanske det 
finns kvar som ett minne av att han själv också lyssnade på det då. En möj-
lighet är att han i själva verket aldrig tyckt om eller lyssnat på bandet över 
huvud taget, utan känner sig tvingad att säga något om det enbart på 
grund av min undersökning. Han fortsätter sitt resonemang:  
 

Ärligt talat, att lyssna på en hel skiva med 14 låtar, då är det nästan så att 
alla artister blir tjatiga. Jag vill gärna ha lite blandning. Det är bara Lasse 
Stefanz som går att köra hela, och möjligtvis Beatles också (Erik).  

 
Erik väljer att jämföra Lasse Stefanz med Beatles vad det gäller lyssnings-
barhet. Det han tycks mena är att han anser att det på dessa två bands 
skivor finns en god variation av låtar. Det blir inte för enformigt eller tja-
tigt. Vari denna variation består är svårt att säga då Erik berättat att han 
gärna lyssnar på tematiska samlingsskivor. Detta är ännu ett sätt att legi-
timera sin smak, och genom att lyfta fram Beatles så visar han att han har 
kunskap om vad som ses som god musik. Ofta fälls det avgöranden om 
musik utifrån den allmänna uppfattning som finns om hur saker och ting 
ska låta. Vi tolkar all musik utifrån den kontext vi själv befinner oss i och 
därför vet vi enbart reglerna och koderna för musik vi är bekanta med. 
Annan musiks koder känner vi inte till, men genom att lyfta fram band 
som vi vet räknas som ”bra” och erkända av exempelvis akademiker och 
journalister kan vi kringgå dessa regler och därmed framstå som mer insat-
ta än vad vi egentligen är. Vi utger oss för att ha ett större populärkultu-
rellt kapital än vad vi har (se vidare nästa kapitel).  En förklaring till att 
Erik använder sig av flera olika strategier för att legitimera sin smak syns i 
följande citat: 
   

Vi hade en återträff med skolan för något år sedan och de här då som, 
mobba är väl ett hårt ord, men de tyckte liksom att dansband… då var man 
dum i huvudet. Det var Status Quo då. Alla killarna var Status-fans (Erik).  
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Genom citatet visar Erik att det fanns en gemensam repertoar bland 
klasskamraterna. Det som var populärt var den musik som låg på listorna 
och spelades i radio och om man, som Erik, hade avvikande smak fick man 
inte vara med i gemenskapen. Erik positionerar sig här på samma sätt 
gentemot den samtida radiomusiken, som Axel gjorde mot syntmusiken. 
Det blir ett sätt att genom en kulturell identifikation skapa en egen identi-
tet. Karlsson (1985) säger: 
 

Kulturvanorna grundläggs ju i hemmet eller när man skapar sin vuxeniden-
titet i tonåren och det är mycket troligt att man in i vuxenåldern bär med sig 
en kulturell identifikation som samtidigt också är en klassidentifikation (s. 
73).   

 
För Eriks del handlade det mycket om att orientera sig i sin uppväxtmiljö. 
Han talar om att dansbandstraditionen var stark i byn samtidigt som han 
säger att man såg ner på dem som lyssnade på den typen av musik. Det 
tycks råda en viss ambivalens hos honom kring vad som egentligen var 
accepterat att lyssna på. Han har faktiskt hållit fast vid sin smak trots att 
han fick utstå en del spe för det. Kanske räckte det skyddsnät i form av 
brodern och kamraterna på gatan för att han skulle kunna vara trygg i sin 
identitet som dansbandsfan. Han höll alltså fast vid musik, som inte var 
populär bland övriga jämnåriga, till skillnad från Tina som säger: 
 

Det var ju inte inne här att lyssna på ABBA, så då lyssnade man inte på 
ABBA. Men jag gillade deras musik (Tina).  

 
Tina tyckte om musiken men då den inte var populär bland kamraterna 
valde hon att inte lyssna på den. Gemenskapen var viktigare för Tina än 
vad hennes egen smak var (se också Bergman 2009 och Danielsson 2012). 
Hon säger att de pratade om att ABBA hade häftiga kläder, men det var 
också allt, musik diskuterades inte alls. Tina säger att det var viktigt att 
tillhöra en gemenskap eftersom ”man bodde så här”, men det fanns inga 
kamrater på gångavstånd. Bästa vännen bodde i nästa by dit det var en mil 
och därför träffade hon bara kamraterna i skolan. Hon fick heller inte åka 
iväg för föräldrarna förrän hon började högstadiet. Därför blev det extra 
viktigt att inte bryta det mönster som fanns bland kamraterna. Det var 
betydligt lättare att inordna sig i ledet än att ta ett steg utanför det.  
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Sammanfattande diskussion  
Informanterna har på olika sätt investerat i sina fanskap för att skapa me-
ning i sina liv. Genom de investeringar fansen gjort har de skaffat sig verk-
tyg för att hantera olika delar av sin vardag. Tack vare de möjligheter som 
öppnats upp för dem, genom det som Ziehe kallar den kulturella friställ-
ningen, har de format sig själva utan att vara låsta vid tidigare traditioner. 
Samhället har givit dem fler möjligheter att reflektera över sig själva och 
skapa sina egna identiteter. De har varit fria att finna sig själva, det vill 
säga komma i kontakt med sina innersta jag, de privata jagen. När de talar 
om att vara sig själva uppfattar jag det som att de menar att de låter de 
privata jagen komma till tals och få utrymme. De är så trygga att de inte 
längre behöver förställa sig. I samhället, så som det ser ut idag, finns det 
utrymme för individerna att skapa sig själva. Dessa möjligheter fanns inte 
för tidigare generationer på samma sätt, då de i större utsträckning var 
låsta i segslitna traditioner. Därför har det varit möjligt för informanterna 
att skapa sig identiteter som fans.  
 
Min undersökning visar att så som Ruud (se kapital 7) beskriver identitets-
skapandet, som det sammanlagda resultatet av allt människan upplevt, så 
kan även mina informanters identitetsskapande beskrivas.  

Alla sex informanterna talar om sig själva och sina fanskap på olika sätt. 
De framställer sig själva på det sätt som de vill bli uppfattade på, men ock-
så så som de uppfattar sig själva. Det offentliga jaget kommer till uttryck 
genom det privata jaget, medan det privata jaget hålls just privat. Förvisso 
är det ibland svårt för en utomstående att hålla isär dessa olika jag. I mina 
analyser av informanterna är det möjligt att jag ibland kommer åt någon 
del av det privata jaget, som informanten själv inte gärna vill ska komma 
fram.  

Detta kan kopplas till Storey (2003) som menar att vårt minne inte alltid 
återspeglar verkligheten. Vi omstrukturerar händelser i det förflutna för att 
de ska passa in i vår verklighet just nu:  

 

What signifies is not the ’facts’ but how ’facts’ are interpreted, how they are 
articulated to make meaning in the present. Therefore, the profound interac-
tion between memory and identity formation does not necessarily depend on 
the truth of what is remembered (s. 83).  

 
Det som skapar vår identitet är därför både närvarande och frånvarande. 
Musik erbjuder både en känsla av nutid och dåtid samt av individen och 
gruppen. Informanterna resonerar om musik utifrån de personer de är 
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idag, de vuxna människorna. Utifrån dagens kontext försöker de förklara 
varför de fastnade för viss musik under uppväxtåren och en orsak de upp-
ger är att många i deras ålder (skolkamrater) lyssnade på samma artister. 
För att inte hamna i ett utanförskap tycks de haft olika strategier för att 
hantera umgänget med kamraterna. Ett par av dem försökte uppskatta 
musik de egentligen inte tyckte om, men ingen av dem gav ändå upp sin 
favoritmusik. De lyssnade på ett urval av artister tillsammans med större 
grupper av kamrater, och på andra i ensamhet eller med ett fåtal vänner. 
Skillnaden är att vissa är medvetna om och reflekterar kring sina musikval, 
medan andra inte medvetet talar om att det var frågan om att ta ställning.  

Konsekvenserna det får är att de framstår som olika trovärdiga utifrån 
vad de säger. En anledning till att göra efterkonstruktioner kan vara för att 
skapa möjligheter för en själv att känna sig som en hel människa. Det finns 
inga lösa trådar, inga hål eller frågetecken i ens identitetsutveckling om 
man skapar sig en helhetsbild över hur allt sett ut under uppväxten. Infor-
manterna använder musiken och sina fanskap till att fylla dessa hål. Ge-
nom att lyfta fram artister som haft betydelse under vissa perioder kan de 
rita en karta över sina liv, och skapa hågkomster och minnen som är för-
knippade med olika faser och händelser. De hanterar helt enkelt sina liv 
utifrån sina olika rollidentiteter. Det viktiga är inte om kartan är helt sann 
utan om den känns rimlig för individen.  



 I  EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP 
 
148 



eva kjellander Jag och mitt fanskap I 149

 
 

                                                         EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP I   

 

149 

Kapitel 9 
Fanskap som socialisation 
Allt det som informanterna lärt sig under uppväxten om musik i allmänhet 
och sina favoritband i synnerhet, det vill säga den musikaliska habitus de 
bär med sig, är en förutsättning för hur de upplever och tolkar musik idag. 
Alla de koder och regler de lärt sig kring sina bands kulturer är viktiga för 
dem för att skapa både mening och upplevelser i sina liv. I föreliggande 
kapitel kommer därför kategorin fanskap som socialisation att diskuteras, 
och den tar sin början i hur informanterna introducerats för populärmusik.   

 

Att finna sin egen musik 
Även om det var media som tillhandahöll listor och ny musik menar både 
Erik och Rickard att det var deras äldre bröder som introducerade dem för 
den samtida populärmusiken. De berättar: 
 

Ja, och när han [brodern] körde Flamingo ena kvällen och Sweet andra 
kvällen då var det kanske lättare att uppfatta Flamingo för mig som var nio 
år med texter och så. Även om Ballroom Blitz35 är skitbra, men då tyckte 
jag inte den var jättebra. Så det blev så att jag började lyssna på dansband 
och sen när han började vara ute så mycket så stod skivorna inne på hans 
rum så det var bara att gå in och nalla några stycken och spela på min egen 
skivspelare. Det gällde bara att inte glömma dem innan han var tillbaka för 
då låg man väldigt risigt till (Erik). 

 

Det är när den vita dubbel-LP: n36 dök upp [när han upptäckte sin egen mu-
sik]. För den hade vi, eller rättare sagt brorsan hade den (Rickard).  

 
Erik gör i citatet ett försök att analysera varför han föredrog dansbands-
musik framför rockmusik. Han tror att det beror på att de svenska texter-
na tilltalade honom framför de engelska, de var lättare att förstå. Han 
väljer här att lyfta fram Sweet som motpol till Flamingokvintetten, men 
han tycks mena att överlag spelade brodern olika typer av musik och dans-
bandsmusiken blev Eriks favorit. Genom broderns skivsamling fick han 
möjlighet att prova sig fram och han kom då att favorisera den musik som 

                                                      
35 Ballroom Blitz är en låt med Sweet från 1973. 
36 Skivan The Beatles.  
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sjöngs på svenska. För Rickard handlade det också om att broderns skivor 
fanns tillgängliga och därför var det lätt att ta till sig den musiken och se 
den som sin. Musiken fick även en samhörighetsskapande funktion i både 
Eriks och Rickards fall. Genom att uppskatta sina bröders musik visade de 
att bröderna var viktiga personer i deras liv. För Eriks del betydde det att 
först sitta bredvid brodern och lyssna och försöka ta till sig hans musik, 
medan det sedan blev en möjlighet för honom själv att utveckla lyssnandet 
på egen hand när brodern inte var hemma.  

 
Axel hade inga äldre syskon utan det var istället kamraterna som han ut-
forskade musik tillsammans med, mycket tack var tidningen Okej, och han 
säger: 
 

Den styrde väldigt mycket vad vi lyssnade på och vad vi upptäckte och Kiss 
var ett band som figurerade mycket där, i nästan alla nummer (Axel).  

 
Genom tidningen kunde ungdomarna, som växte upp under 80-talet, ta del 
av artisternas liv på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Axel menar att 
tack vare Okej och intresset för Kiss har han lärt sig mycket om musik. Det 
började med Kiss och så läste han intervjuer och reportage där de talade 
om sina influenser, till exempel Led Zeppelin. Då lyssnade han på Led 
Zeppelin och gick vidare i deras influenser och hamnade så småningom i 
bluesen. Dessa musikaliska resor tycker Axel är viktiga och betydelsefulla 
för honom både som musiker och som människa. För Axels del är det för-
äldrarna som till stor del socialiserat in honom i rockgenren och väl där 
har han använt sig av Okej för att utforska sin egen smak. Axel är äldst av 
tre syskon och det är troligt att han har haft samma roll, i alla fall för den 
yngre brodern, som också är mycket musikintresserad, som Eriks och 
Rickards äldre bröder hade för dem. Att lära sig om, och fastna för en viss 
genre eller stil, handlar i stor utsträckning om kunskapsöverföring, anting-
en mellan olika generationer eller mellan individer tillhörande samma ge-
neration (jmf. Borthwick & Davidson 2002).  

 
Både Kicki och Tina är starkt präglade av sina respektive föräldrars andli-
ga musik och de har till viss del socialiserats in i denna. Detta är musik 
som de båda lärt sig uppskatta och som fortfarande har betydelse för dem. 
Rickard har också han, till viss del, socialiserats in i föräldrarnas musik 
och han uppskattar fortfarande den musik han växte upp med, även om 
den inte är favoritmusiken. Alla tre har sedan via kamrater, syskon 
och/eller media funnit sin egen musik. Därmed har informanterna givits 
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möjlighet att utveckla sin egen musiksmak, samtidigt som de har med sig 
föräldrarnas musik. Detsamma kan även sägas gälla för Axel som socialise-
rats in i sina föräldrars musik, med den skillnaden mot ovanstående att det 
rör sig om för honom samtida populärmusik. Han och hans föräldrar delar 
alltså musiksmak. Förutom den allmänna smaken för rockmusik har Axel 
också funnit sin egen musik i hårdrocksgenren.  

 
Rickard, Erik, Axel och Sanne fastnade alla för sitt favoritband tidigt. För 
Kicki och Tina dröjde det lite längre innan de fann sina idoler. Båda har 
växt upp som ensambarn i religiösa hem ute på landet och haft begränsade 
möjligheter att influeras av jämnåriga. Båda lyssnade en del på radio (Kicki 
dock i smyg) och upptäckte samtida populärmusik som de kom att tycka 
om. Kicki uppskattade tidigt Elvis Presley, men då framför allt hans reli-
giösa repertoar, medan Tina tyckte mycket om rockmusiken hon hörde på 
radion. Hon hade, precis som Rickard, tidigt hört Status Quo på radio, 
men uppskattade inte bandet till fullo förrän hon blev vuxen.  

Det verkar som om Elvis Presleys country/religiösa låtar godkändes i 
Kickis föräldrahem och sågs som ett bättre alternativ än annan samtida 
populärmusik. För Kicki kan han ha stått som symbol för frihet, och ge-
nom att han hade en repertoar av kristna sånger höll hon sig inom en god-
känd och tillåten sfär. Kicki var mer eller mindre förbjuden att lyssna på 
världslig musik och säger att om man växt upp, som hon gjort ute på lan-
det, så fanns det inte många möjligheter att få influenser från annat håll. 
Kicki har över lag varit hårt styrd och en av de möjligheter, hon i jämförel-
se med jämnåriga saknade, var alltså att lyssna på annan musik än kristen. 
Därför skedde det något med henne när hon var 19 år:  
 

Alla i kyrkan gjorde ju det [reagerade på att hon började sminka sig]. Det 
fanns så mycket man inte fick göra och allt det ville jag göra sen. Så när jag 
var 19 år och flyttade in till stan gjorde jag rena revolten. Det var vin och vi 
var ute och dansade och ja, hela köret. Jag kunde ju inte ha min revolt när 
jag var 13, 14 år (Kicki).  

 
Musikaliskt kanske steget mellan dansbandsmusik och kristen musik inte 
är så långt, men väl socialt. Båda stilarna innefattar lugn och sansad musik 
utan några större utsvävningar. Trots det är dansbandskulturen en stor 
kontrast till frikyrkovärlden, framför allt genom att det vid dansbandstill-
ställningarna ofta inmundigas alkohol och det är det världsliga nöjet som 
står i centrum. När Kicki väl gjorde revolt var hon ute och dansade till 
olika dansband.  
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Den debatt som rasade under 1940-talet när Kickis föräldrar var ung-
domar, om det så kallade ”dansbaneeländet”37 hjälpte säkert till att dana 
den tidens unga. Då de dessutom tillhörde en frikyrka är det troligt att 
tankarna om dansens fördärvlighet genomsyrat föräldrarnas tankevärld. 
Frykman (1988) lyfter fram olika påståenden från den tidens politiker där 
de med all tydlighet visar vad de tycker om detta förfärliga och omoraliska 
tilltag: ”på landsbygden äro dansbanorna ofta moraliska pesthärdar” (s. 
62). Alltså var just att gå ut och dansa den sämsta tänkbara sysselsättning 
du kunde ägna dig åt som ung moralisk kvinna.  

Kicki gjorde genom sitt beteende revolt mot en del av vad föräldrarna 
stod för. Kicki hade ett stort behov av att skapa ett eget liv och finna sitt 
eget jag, en egen ny social identitet. Hon var tvungen att förhålla sig till 
den hon var tidigare, sina föräldrars dotter och till allt vad det innebar. 
Kicki blev nödgad att ta ställning till vem hon ville vara, men också till 
vem hon förmådde vara. Musiksmaken måste passa in i detta sociala spel 
och hon måste kunna visa upp en trovärdighet både utåt och inåt. Hon 
gick från en gemenskap till en annan, men med stora olikheter. I frikyrko-
världen hade hon varit hårt styrd av föräldrarna, men i den nya dans-
bandsvärlden styrde hon sig själv. För Kicki blev det något av en katarsisef-
fekt när hon upptäckte dansbandsmusiken, som kom att symbolisera hen-
nes frigörelse och kanske är det också därför hon uppfattar den som sann 
och äkta.  

 

Populärkulturellt- och subkulturellt kapital  
Att bli ett fan handlar till stor del om att i första hand skaffa sig populär-
kulturellt kapital, det vill säga den sorts kapital som innebär kunskap om 
populärmusik i ett brett perspektiv och som sedan används för att legitime-
ra sin plats inom det populärmusikaliska fältet. Därefter skaffar sig fansen 
det subkulturella kapital som krävs för att ta en plats i anspråk inom den 
valda fankulturen.  

Som vi kunde se i ovanstående text har det för alla informanterna på ett 
eller annat sätt skett en socialisation in i en viss musikstil eller genre. Ge-
nom socialisationen har de lärt sig hur viss musik låter och förväntas låta. 
Som ett exempel berättar Rickard om ett tidigt minne han har av två låtar 

                                                      
37 Folkparkerna började byggas och offentlig dans anordnas redan i slutet av 1800-
talet. Den första folkparken invigdes i Malmö 1893 och innan dansbandsgenren 
utvecklades under 50-talet spelade olika orkestrar upp till dans. Allt sedan dess 
rasade debatten om det omoraliska i att dansa och den nådde sin kulmen under 40-
talet.   
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som spelades mycket på radion: In the mood och Jailhouse rock. Han tyck-
te att Jailhouse rock var mycket bättre, men han kan idag inte riktigt säga 
varför. Jailhouse rock är ju en rocklåt med Elvis Presley och den ligger 
mycket närmre båda hans favoriter Beatles och Status Quos musik än vad 
storbandsjazzklassikern In the mood gör. Detta visar att det är möjligt att 
väldigt tidigt få preferenser för en viss typ av musik och ett visst sound. 
Något i musiken tilltalar sinnet och i detta fall föredrog han rockmusik 
framför storbandsjazz, men har svårt att sätta fingret på vad i musiken som 
fångade honom. Eftersom det rör sig om en socialisation in i en viss genre 
kan det vara så att genom att ha lyssnat på broderns musik har Rickard 
omedvetet lärt sig koderna38 för hur rockmusik ska låta39 och när han hör-
de Jailhouse rock stämde dessa koder med det han lärt sig. In the mood har 
andra koder, som Rickard inte kände till, och därför blev den underord-
nad.  

 
Genom olika socialisationsprocesser skaffar sig informanterna subkultu-
rellt kapital. Subkulturellt kapital är inget de har från början utan något de 
behöver skaffa sig för att få tillgång till de valda fankulturerna. Tinas be-
rättar om en av de första gångerna hon var på en Status Quo-konsert: 
 

Och så kommer jag ihåg att på den konserten spelade de… alltså på 12 gold 
bars var det låten Wild side of life jag fastnade för. Den spelades dubbelt så 
mycket som de andra. Och så när Francis stod där och sa -Wild side of life 
skrek jag yihoooooo. Det var ingen annan som reagerade det minsta lilla, de 
bara tittade på mig. Det var inte den man skulle tjoa för i alla fall… (Tina).  

 
Citatet åskådliggör hur viktigt det är att vara insatt i spelreglerna kring en 
konsert. Det var inte det att övriga i publiken inte uppskattade låten utan 
snarare att hon jublade på fel ställe. De fans som är inne i gemenskapen 
och delaktiga i fankulturen har olika ritualer som genomförs under en 
konsert (se Cavicchi 1998). Ritualer som går ut på att kommunicera med 
artisten på olika sätt beroende på vilken låt det är som spelas. Tina hade 
precis träffat blivande maken och de stod ganska långt bak i lokalen, två 

                                                      
38 Alla genrer har koder och regler som avgör huruvida det passar in i genren eller 
ej. För att det ska kunna kallas en egen genre måste musiken ha vissa gemensamma 
element. Weinstein (2000) menar att: ”a genre requires a certain sound, which is 
produced according to conventions of compositions, instrumentations and per-
formance” (s.6). 
39 Det handlar inte enbart om ljudande koder, utan allt som kan sägas kopplas till 
en genre eller stil har betydelse för hur den uppfattas. 
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personer i den stora massan som inte riktigt visste hur de skulle bete sig. 
Hon hade vid tillfället inte det subkulturella kapital som krävdes för att 
förstå hur hon skulle agera. 

För att musiken ska vara möjlig att förstå måste lyssnaren alltså sociali-
seras till att tolka den. De koder och tecken som finns i en genre utvecklas 
hela tiden och varje subgenre har sina speciella regler som de inom subgen-
ren är bekanta med, det vill säga det subkulturella kapitalet de skaffat sig. 
Elliott (1995:193-197) menar att vad man tycker om för musik har att 
göra med om de kulturella konventionerna för en viss låt/grupp stämmer 
överens med lyssnarens kulturella uppfattning och värderingar. Det kan 
tolkas som att man fastnar för musik som är bekant för en och som passar 
ens kulturella kontext, ens habitus. Bossius och Lilliestam (2011) säger: 
”Varje individ har utvecklat eller skaffat sig kunskaper, förmågor och va-
nor för att lyssna på, tolka och tycka om vissa musikaliska strukturer (sti-
lar, genrer) och inte andra – vad vi tidigare kallat musikalisk habitus” (s. 
108). En persons habitus är det sammanlagda resultatet av vad han eller 
hon fått med sig i livet. På samma sätt blir musikalisk habitus resultatet av 
de musikaliska erfarenheter och upplevelser som personen haft och har, 
med andra ord det populärkulturella och subkulturella kapital en person 
tillägnat sig.  
       

Att samla 
Alla informanterna har lärt sig att bli konsumenter eftersom alla är samla-
re, det vill säga de konsumerar föremål kopplade till sina fanskap. Skivor 
är det första de lärt sig köpa och sedan har samlingen utökats efter hand. 
Gemensamt är att samtliga äger i stort sett alla officiella40 skivor med favo-
ritbanden. Detta är en stor del av att lära sig bli ett fan, att veta vad man 
ska samla på och hur, och det kan också ses som ett första steg till ett fan-
skap. Det börjar med skivinköp och sedan utökas samlandet till andra 
föremål kopplade till bandet. Genom samlandet skaffar de sig också kun-
skap, kunskap om banden de uppskattar, men också kunskap om popu-
lärmusik i ett större sammanhang och perspektiv.  

För informanterna är själva penningvärdet hos ett föremål av underord-
nad betydelse. Det handlar om minnen av upplevelser och, som Axel ut-
trycker det, själva jakten på föremål. Hills (2002) resonerar kring dialekti-
ken om värde genom att ta upp memorabilia och samlarobjekt. Genom 
Internet, och speciellt genom sidor som eBay.com, kan man se hur mark-

                                                      
40 Med officiella skivor avser jag de skivor som är upptagna som bandens officiella 
diskografi. Motsatsen till dessa är bootlegs som säljs utan bandens medgivande.   
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naden för sådana objekt ser ut. Många av varorna är, om man skulle utgå 
från ett nyttovärde, fullkomligt värdelösa (s. 35). Men eftersom de värde-
ras högt av fansen får nyttovärdet en ny betydelse. Den nya betydelsen 
skapas genom fansens önskan att äga föremål som inte längre produceras, 
och dessa fyller därmed en funktion för fansen som blir ägare till något 
unikt. Sandvoss (2005) uttrycker att det finns en svårighet i att resonera 
om penningvärde eftersom fansen gör konsumtionen av föremål till något 
privat, som i sin tur tar bort konsumtionsobjektet från den logiska kapita-
listiska marknaden. Som exempel lyfter han fram att kostnaden för en 
konsertbiljett aldrig står i relation till den upplevelse fanet får, och det-
samma gäller för den summa fanet är villig att betala för att resa långt för 
att se sin idol (s. 115f). För alla informanterna handlar det om priorite-
ringar. Under tio års tid valde Erik att fokusera på att köpa Lasse Stefanz 
skivor och utesluta andra han ville ha. Ekonomin tillät nämligen inte ho-
nom att köpa allt. Rickard säger att han prioriterar konsertbesök även om 
det kostar en del, men menar samtidigt att han har råd att göra det.  

Gemensamt är att de inte samlar urskiljningslöst. Det är inte samlande 
för samlandets skull och det fyller en funktion hos dem. Samlandet är en 
representation av dem själva och visar på vilka de är och vilken bild de vill 
att omgivningen ska få av dem. De tillhör alla det jag vill benämna som 
skivköpargenerationen, det vill säga de som köper skivor (i olika format) 
och som är vana vid att få en fysisk vara i utbyte mot pengar. Detta till 
skillnad mot dagens så kallade nedladdningsgeneration, där den fysiska 
varan inte längre är lika viktig utan musiken säljs som ljudfiler. Idag hand-
lar det snarare om att bygga upp musikbibliotek i datorn än i skivhyllan.  
      

Kvinnors och mäns fankapital 
Det krävs en del för att fansen ska få tillträde till den fanvärld de är intres-
serade av att vara delaktiga i. Broady (1991) menar att: 
 

[…] var och en av oss är begåvad med en habitus, men det är marknaden 
som avgör vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som kan funge-
ra som kapital (s. 164). 

 
Informanterna har idag skaffat sig de subkulturella kapital som behövs 
inom de olika fankulturerna. Det subkulturella kapitalet innefattar alla de 
regler, koder och normer som existerar inom en kultur och som de inom 
kulturen ser som relevanta, det vill säga den kulturella kompetens som 
krävs. Flera av dessa regler lär de sig via att gå på många konserter och 
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göra som de fans som varit med länge gör. Frågan är då om det är lika 
villkor som gäller eller om somliga dörrar är stängda för vissa personer. 
Det kan finnas olika förutsättningar för hur fansen får delta och agera i 
fanvärlden. En tendens, som är möjlig att säga något om, är att det finns en 
genusdimension i detta, där kvinnorna kanske inte deltar på exakt samma 
villkor som männen. Förutsättningarna kan vara till synes desamma, men 
hos männen återfinns i högre grad kunskap om musik medan det framför 
allt är kunskap om personer som kvinnorna besitter, och därför kan kvin-
norna uppfattas som mindre seriösa i sina fanskap. Alltså uppfattas masku-
lint fanskap som traditionellt ”seriöst” medan det feminina framstår som 
”oseriöst”, det subkulturella kapitalet hos kvinnorna framträder som av fel 
sort. Detta är förmodligen en yttring av att populärmusiken är maskulint 
kodad: ”[…] rock is a male form. The music business is male-run; popular 
musicians, writers, creators, technicians, engineers, and producers are 
mostly men. Female creative roles are limited and mediated through male 
notions of female ability” (Frith & McRobbie 1978:373). Citatet är taget 
ur en banbrytande artikel som har några år på nacken. Denna artikel har 
legat till grund för senare diskussioner om mäns och kvinnors deltagande i 
populärmusiken. Trots att det gått 35 år sedan den skrevs råder likartade 
förhållanden idag. Musikbranschen styrs i stor utsträckning av män och 
det är männens villkor som gäller.  
 
Utifrån detta resonemang är det då också möjligt att relatera till föreställ-
ningen om att alla kvinnliga fans är groupies eller möjligtvis bara med som 
sällskap till det manliga fanet. Sanne säger om de kvinnor som går på Kiss-
konsert att: ”De tjejer som går på konserter är i regel bara med som flick-
vänner och de har ingen aning om vad de lyssnar på.” Genom att Sanne 
uttrycker sig på detta sätt visar hon att hon är där för musikens skull och 
inte för något annat. Hon positionerar sig gentemot övriga kvinnor i pu-
bliken genom att förklara att hon har det rätta beteendet, men också mot 
den uppfattning som exempelvis Garratt (1984/1990) beskriver, som inne-
bär att om en kvinna är ett fan ses det oftast som att hon är attraherad av 
den manliga artisten. Hon anses alltid vara ett fan av fel anledning. Den 
rätta publiken består av män, och reklam, skivomslag och scenografi riktar 
sig till män (s. 409).  
 
Att lära sig handlar också om att veta hur man bäst skapar sina egen upp-
levelser. Genom att till exempel fysiskt placera sig på speciella ställen under 
en konsert, där de vet att det är lättare att få kontakt med bandet, framkal-
lar informanterna ett samspel mellan sig själva och artisten. Sanne, Rick-
ard, Tina och Kicki talar alla om att stå längst fram vid scenen under en 
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konsert och att det är viktigt för dem och deras upplevelse. Sanne berättar 
om när hon såg Kiss 1999 och stod på samma plats under flera konserter 
och då fick ögonkontakt med några av dem i bandet. Hon ger exempel på 
kontakten artist-publik och säger:  
 

Den bästa konserten var på Sweden Rock i fjor. Ace Frehley. Det var så bra. 
Det är den bästa konsert som varit på Sweden Rock någonsin. Jag fick 
ögonkontakt. Stod längst fram, självklart (Sanne). 

 
Sanne talar om konserten som den bästa någonsin och det hon väljer att 
lyfta fram är kontakten med artisten. För henne ökar det upplevelsen att 
stå längst fram. Hon behöver det samspelet som innebär att artisten ser 
henne på samma sätt som hon ser honom. Den bekräftelsen är viktig för 
henne och kanske det hon söker när hon går på konsert.  

Under flera konserter har Tina fått direkt kontakt med de båda ledarge-
stalterna i Status Quo och hon och Rossi och Parfitt har interagerat med 
varandra. De har tilltalat henne från scenen både verbalt och med gester. 
Tina står alltid längst fram och därför finns möjligheten till kommunika-
tion på ett annat sätt än om hon står längre bak. Det är också ett sätt att 
komma nära bandet och känna sig delaktig. Här ger Tina ett exempel på 
hur hon interagerar med Francis Rossi:  
 

En sak som hände i Jessheim. Jag stod i andra ledet [framme vid scenen] 
framför Francis, som är min favorit. Så när de spelade Rockin all over the 
world var jag nästan inne på att han skulle sjunga den riktiga texten. Ibland 
sjunger han ju ”shagging shoes” där och jag sjöng det och då sa han -I saw 
that. Och jag kände hur jag bara dök ner där bakom en rygg och när jag tit-
tade upp igen så tittade han fortfarande på mig. -It´s right. Det tyckte jag 
var lite häftigt (Tina). 

 
Tina blir som ett litet barn i ovanstående situation. Hon bär sig åt som om 
hon blir påkommen i ett hyss, vilket hon också till viss del blir, men är 
samtidigt lite stolt över att hon blev sedd. Dessutom visar hon för Francis 
Rossi att hon har sett bandet så många gånger att hon vet att han ibland 
sjunger en annan textrad. Hon är alltså i besittning av det subkulturella 
kapital som krävs för att hon ska ses som ett ”riktigt” fan. Även Kicki 
talar om hur hon står framme vid scenen, vid högtalaren, under en spelning 
och får ögonkontakt med någon i bandet. Det handlar inte, säger hon, om 
förälskelse utan snarare om ett här och nu. En upplevelse som delas mellan 
publik och artist. ”Ögonen är själens spegel” är ju ett uttryck som används 
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ibland, och det är viktigt för informanterna att bli sedda av idolerna. Ge-
nom interaktionen får inte enbart artisterna bekräftelse, utan också fansen 
bekräftas (se också föregående kapital). De blir sedda av och viktiga för 
sina idoler på samma sätt som idolerna är viktiga för fansens bekräftelse. 
Notabelt är också att det just är de tre kvinnorna som talar om ögonkon-
takt som ett viktigt moment. Det kan bero på att det är naturligt med en 
sådan intim kontakt, som det faktiskt är med ögonkontakt, mellan man 
och kvinna. Männen i undersökningen talar inte om artisterna på samma 
sätt som kvinnorna gör. Det är också enbart Rickard, av männen, som har 
behov av att stå längst fram. I huvudsak är det för att, på samma sätt som 
kvinnorna, kunna interagera med övriga fans och med bandet.  

 
Kvinnorna i undersökningen talar om sina fanskap på ett annat sätt än vad 
männen gör, och de är också mycket tydligare i sin identitet utåt. När de 
talar om att få ögonkontakt med artisterna och att det är viktigt för dem 
att bli sedda av sina idoler, kan de lätt framstå som att de är mer intresse-
rade av artisterna som män än som artister. Männen talar inte om en sådan 
kontakt på samma sätt då de överlag är mer återhållsamma och försiktiga i 
sin fanidentitet. Rickard säger till exempel om sitt möte med Status Quo: 
 

Och sen förstås när Andy kom in, han kom in lite senare och ställer sig med 
ögon som om han sett tomten och säger -I shook hands with Chuck Berry, 
Can you imagine me with Chuck Berry.41 Och där står vi och ser Andy lika 
stor som han ser Chuck Berry (Rickard).  

 
Här talar Rickard om att keyboardisten Andy Bown reagerar på samma 
sätt när han möter Chuck Berry som Rickard själv gör när han möter 
Bown. Rickard talar om storheten hos artisterna och inte personerna i sig. 
Detta till skillnad från Sanne som säger om sitt möte med Ace Frehley: 
 

Ett annat väldigt starkt minne är mötet med Ace. Jag och en kompis bodde 
på Grand Hotel när Kiss var i Stockholm -99. Vi provade varje gång vi såg 
Ace att prata med honom, men hans elaka flickvän sa nej det fick vi inte, 
och så drog hon honom efter sig typ som en hund. Två dagar efter med 
många försök lyckades det, jag visade honom min tatuering och han tyckte 
den var jättesnygg. Flickvännen stod och såg elakt på mig. Jag fick en auto-
graf, men jag stod med hakan i golvet och hade problem med att prata. Det 
var jättelätt att prata med Paul och Gene men Ace har alltid varit min näs-

                                                      
41 Chuck Berry var vid denna turné förband till Status Quo. 
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tan gud, så det var svårt att få fram särskilt många ord. Skulle ha frågat om 
han kunde signera ovanför min Ace tatuering, men klarade det inte, stod 
med kamera i handen och glömde helt att ta kort, bara stod som en förla-
mad idiot (Sanne).  

 
Sanne talar utifrån att hon är kvinna och det kan skönjas en viss rivalitet 
mellan Sanne och idolens flickvän. Sannes fokus just där och då är Ace 
Frehley som man och idol snarare än som musiker. Utifrån ovanstående 
resonemang uppfattar jag det som att det kan finnas skillnader mellan hur 
män och kvinnor deltar i en fankultur, men det är inget som någon av dem 
är medvetna om, eller i alla fall lyfter fram. Fansen upplever det som att de 
deltar på samma sätt och att den stora skillnaden ligger mellan fans och 
icke-fans, och inte mellan män och kvinnor.  

 
Trots dessa möjliga skillnader mellan kvinnornas och männens fanskap 
finns det inte bland dessa sex individer någon större skillnad mellan män-
nens och kvinnornas sätt att samla på saker eller deras kunskap om ban-
den. Detta skiljer sig enligt Bossius och Lilliestam (2011) mot tidigare 
forskning kring musikvanor och de säger: 
 

Musikaliska samlare och kalenderbitare i vårt material är uteslutande män. 
[…] Deras musikintresse yttrar sig inte bara genom att de lyssnar och/eller 
spelar mycket utan också genom att man kan mycket om musiken, minns 
namn på låtar och artister, lägger detaljer på minnet, sorterar musik, har 
stora skivsamlingar, läser om musik och samlar information. Givetvis finns 
det kvinnor vars musikintresse också yttrar sig på detta vis, men i vårt mate-
rial återfinns de inte, och den forskning som finns visar på en manlig domi-
nans (s. 41). 

 
Varken i Bossius och Lilliestams material eller i tidigare forskning före-
kommer kvinnor som samlare eller kalenderbitare i någon större utsträck-
ning. Här vill jag gärna lyfta frågan om hur tidigare undersökningar ut-
formats. Är det möjligt att, med utgångspunkt i ovanstående resonemang 
där kvinnorna inte ses som den ”rätta publiken”, forskare kanske ”missat” 
att fråga kvinnor om just detta? En möjlighet är också att detta med att 
vara en kalenderbitare är ett så pass manligt beteende att en kvinna väljer 
bort att tala om det. Detta kan vara en orsak till att kvinnor ofta uppfattas 
vara fans av fel orsak. Det vill säga att de skulle vara mer intresserade av 
musikerna än musiken i sig. De anses inte ha kunskap om banden på sam-
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ma sätt som männen och därför ses de inte heller som seriösa i sina fan-
skap.  

 

Sammanfattande diskussion 
Kapitlet ovan har fokuserat på fanskap som socialisation. I begreppet soci-
alisation innefattas flera sorters lärande, både medvetna och omedvetna 
samt alla de nyanser som finns däremellan. I skapandet av dem själva som 
fans syns olika typer av lärande, som är kopplat till fanskapet, och som 
skapar mening för informanterna. Männen och kvinnorna i undersökning-
en har olika sorts kunskap om sina favoritband, och de socialiseras in i 
olika mönster beroende på deras kön. All socialisation är kopplad till iden-
titetsskapande och därför återfinns även här reflektioner kring identitet.  
 
Att upptäcka och fastna för speciell musik skedde för informanterna i olika 
steg. Först upptäckte de samtida populärmusik, sedan fick de preferenser 
för en viss genre eller stil (de lärde sig koderna för hur något ska låta) och 
till sist fastnade de för en specifik artist. En förutsättning för att det ska 
vara möjligt att upptäcka musik är att den finns tillgänglig. Därför har 
bandens etablering i Sverige varit oerhört viktig för möjligheten att bli ett 
fan. Media hade och har en betydande roll i denna etablering. För popu-
lärmusiken i Sverige under informanternas uppväxt, som sträcker sig från 
60−80-talet, skedde det stora förändringar, både medialt och musikaliskt.  

För alla sex har det skett en gradvis inslussning in i ett fanskap. De har 
på olika sätt upptäckt sina favoritband och Cavicchi (1998) menar i sin 
undersökning att det finns två vägar att bli ett fan på. Dels plötsligt genom 
en särskild händelse där fanet kan återberätta exakt hur det kändes, när 
det skedde och hur det lät, och dels successivt genom att lyssna på musi-
ken, köpa skivor eller gå på konserter (s. 43). Jag upplever dock att det 
finns en tredje väg att gå, en kombination av de två vägarna. Alla sex kan 
sägas tillhöra dem som successivt lyssnat på och kommit att favorisera ett 
speciellt band. Men, för två av dem var det en speciell händelse, i form av 
en konsert, som fick deras fanskap att eskalera kraftigt. De hade båda ti-
digt varit fans till sina respektive band, men sedan krävdes det en speciell 
händelse för att fanskapet skulle lyftas till en ny nivå.  
 
Det finns skilda slags kunskap som kan kopplas till fanskapet: kunskap om 
musik, kunskap om individen och kreativ kunskap. Den kunskap om mu-
sik de har fått genom sina fanskap är till exempel utpräglade faktakunska-
per kring musik i allmänhet och om sina band i synnerhet. En annan viktig 
del är kännedom om listor som innebär att skaffa sig kunskap om vilken 
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musik som är populär vid olika tidpunkter, en sorts musikhistoria grundad 
i statistik. Kunskapen om individen handlar i stor utsträckning om att de 
lärt sig stå för sina fanskap och den musik de uppskattar. Fansens identitet 
i allmänhet har styrkts, oavsett om de valt att visa upp sina fanskap utåt 
eller om de valt att hålla dem för sig själv. Flera av dem talar om att de har 
lärt sig vara sig själv och det har då stärkt deras självförtroenden. Den 
kreativa kunskapen kopplas till det egna musicerandet samt det egna ska-
pandet av föremål förbundna med banden. Genom att skaffa sig kunskap 
om hur andra musiker gör och ser ut lär de sig hur de ska föra sig på sce-
nen för att uppfattas som trovärdiga. För dem som inte musicerar själv 
handlar kreativiteten om att skapa olika föremål. Utan ett musikintresse 
hade inte detta skapande skett.  

 
Socialisationen är en del av informanternas identitetsskapande och handlar 
om hur de tar plats i det sociala rummet. De habitus som fansen besitter 
utgör grunden för deras fanskap. Fansen skaffar sig olika typer av kapital 
som passar in i deras habitus och som hjälper dem att skapa meningsfulla 
liv. Grossberg (1992) talar om upplevelsen av en känsla som affekt: ”Affect 
is closely tied to what we describe as the feeling of life […] Affect is what 
gives ’colour’, ’tone’ or ’texture’ to our experience” (s. 56f). Genom affek-
ter skapar fansen meningsfulla kartor som i sin tur hjälper till att skapa en 
identitet där de investerar i sådant som är betydelsefullt för dem. Hur fan-
sen gör detta beror på allt från kön, klass, etnicitet, geografisk hemvist till 
vad, vem eller vilka de är fans till.  

Identiteten omskapas hela tiden utifrån rådande förutsättningar även om 
det finns tillfällen där man för en stund kan känna sig hemma. Att fansen 
fastnar för till exempel rockmusik har att göra med att den helt enkelt är 
betydelsefull för dem. Den skapar en mening för fanets egen identitet. Det 
är det som gör den unik och den kan aldrig förstås av dem utanför rock-
kulturen. Detta i sig gör att det rättfärdigar fansens investering i den 
(Grossberg 1992:57-61). När musiken passar in i en människas habitus 
kan vi tala om ett hemma. Fansen lär sig var de hör hemma och hur det 
känns där. Det kan vara både en viss genre och en viss artist som är hem-
ma och det kan uppfattas som att dela smak med dem man känner sig 
hemma hos och med. Men det är inte så enkelt att bara säga att vissa delar 
musiksmak, utan det handlar snarare om att använda musik för att lära 
genom våra kamrater, och vi tolkar och bygger en förståelse av oss själva, 
våra kamrater och musiken. Utifrån detta resonemang väljs både musik 
och kamrater samtidigt och inget behöver vara överordnat. Deras hand-
lingar, tankar, uppfattningar och värderingar är inga direkta avtryck av 
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yttre förhållanden, utan resultatet av mötet mellan människors habitus och 
de sociala sammanhang där de inträder (Broady s. 166).  

Därför är det möjligt att utveckla en kulturell kompetens och också se 
den som en process, där det är möjligt att göra olika val för att skaffa det 
subkulturella kapital som passar in i individens habitus. Dessa olika val 
kan handla om på vilket sätt det är möjligt att växla in sina olika kapital. 
Det subkulturella kapitalet är möjligt att byta mot tillträde i en specifik 
fankultur där enbart de med mycket kunskap är välkomna. Förvisso ger 
det ingen ekonomisk vinning, men däremot det som Thornton (1997) kal-
lar ”hipness”. Att vara inne i en viss kultur, i dubbel bemärkelse, är efter-
strävansvärt för fansen och de legitimerar sin plats i samhället genom den-
na tillhörighet. För dem som inte uppnått denna ”hipness” är det viktigt 
att fortsätta vara fan för att om möjligt nå detta stadium där de ses som 
värdefulla och viktiga.  
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Kapitel 10  
Fanskap som självterapeutisk funktion 
Denna kategori utgår från beskrivningar om hur informanterna använder 
fanskapen i olika utsträckning för att hantera sina liv. Vissa av dem ut-
trycker en sådan djup koppling till sina idoler att de menar att de räddat 
livet på dem, medan andra talar om att fly vardagen och hämta kraft och 
energi för att klara sitt dagliga liv.  

 

Att fly vardagen  
Viktigt för informanterna är att deras fanskap får dem att må bra. Det är i 
och genom musiken de funnit sin fristad. Axel beskriver det som: 
 

För mig, nu när man kommer iväg var det bara skönt att liksom komma 
hemifrån den stunden och inte behöva vara småbarnspappa eller lärare, 
utan bara ta hand om mig själv (Axel).  

 
Citatet ger uttryck för hur Axel tar sig tillfällen att vara i sitt innersta rum 
där det inte finns plats för någon annan av hans roller än den som fan. Där 
tar han hand om sig själv och fyller på energi för att klara av vardagens 
alla göromål. Han använder sitt fanskap till att ladda batterierna, så att 
han kan hålla en hög energinivå i sina andra roller som lärare, sambo och 
fader. Axel säger att poängen med att gå på en Kiss-konsert är att glömma 
omvärlden för en stund, glömma allt jobbigt, skola, jobb och alla måsten. 
Man går dit i två timmar och under dessa två timmar glöms allt annat 
bort: 
 

Jag tog bilen till Köpenhamn. Då var det liksom bara Kiss-skivor i bilen. 
Körde ner och tog tåget över. Jag vet inte. Det var liksom bara min grej. Det 
kanske är någon typ av verklighetsflykt eller vad det är. Man kopplar bort 
allting för en dag och liksom bara kopplar bort allting. Nu får allt det andra 
vila och jag gör detta bara för mig för det betyder jättemycket för mig. Nå-
got sånt tror jag. Det här är mitt (Axel). 

 
Axel är mycket noga med att fanskapet är bara hans. Det finns ingen plats 
för övriga familjen i det. Han talar om en sorts verklighetsflykt och att åka 
iväg på konsert är hans sätt att åter bli den oberoende, bekymmerslösa 
ungdom han en gång var. Han behöver inte vara ansvarsfull eller ta några 
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beslut utan kan helt och hållet ägna sig åt att roa sig och släppa ut sitt inre 
jag. För Kickis del handlar fanskapet också om en form av egenterapi och 
hon menar att: 
 

Jag behövde inget annat. Jag behövde inte äta. Jag behövde inte ha folk om-
kring mig (Kicki).  

 
Kicki ger uttryck för en sådan stor tilltro till musikens kraft att hon jämför 
behovet av musik med det rent fysiska behovet av mat. Här blir det påtag-
ligt att hon menar att hon hämtar näring i musiken. Kicki säger att hon 
inte skulle ha överlevt utan Lasse Stefanz musik. Hon har använt sig av 
deras musik för att hantera sina sjukdomar och för att hitta tillbaka till 
livet. Lilliestam (2006) lyfter fram just detta med att en idol kan bli en nära 
vän, en förtrogen och han säger: ”Musiken och texten kan till exempel 
förmedla en känsla av att man inte är ensam i sitt utanförskap, elände eller 
sorg” (s. 137). Detta är tydligt i Kickis fall. Kicki säger att hon levt ett hårt 
liv och hade hon inte haft Lasse Stefanz musik till hjälp för att bearbeta det 
svåra hade hon inte överlevt. Under perioden när hon tillfrisknade från sitt 
tablettmissbruk flydde hon in i musiken. Den blev hennes tillflyktsort och 
räddning, en vän att hålla i handen och förlita sig på. Hon stängde av allt 
svårt och gick in i musiken i stället. Där fann hon trygghet. Hon fann nå-
got i texterna som gjorde att hon vågade öppna upp under den tid hon gick 
i terapi. Kicki kallar sitt fanskap musikmissbruk och säger att hon behöver 
sin dagliga dos för sitt välbefinnande. Annars får hon abstinens: 
 

Efter ett tag… nån timme… måste höra Lasse Stefanz. Det är precis som när 
man ska äta något och det här andra äta inte har någon substans. Det var 
bara mat (Kicki).  

 
Kicki talar om musiken som ett missbruk och att hon behöver sin dos. 
Tidigare menade hon att så länge hon hade musik behövde hon inte mat, 
och i ovanstående citat uppfattar jag det som att Lasse Stefanz är som oxfi-
lé för henne medan annan musik är som en påse med näringslösning. För 
henne har det så stor betydelse att hon faktiskt jämför musik med för 
människan livsviktiga behov, som att äta. För Kicki är det musiken som 
skapar mening i hennes liv.  

 
Också de övrig fyra talar om att fanskapen förutom en social dimension, 
att få delta i en gemenskap där ens musikintresse delas på djupet med 
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andra, även har en privat dimension, som innebär att de blir viktiga för 
deras välmående. Tinas fanskap är i huvudsak hennes eget, även om famil-
jen till viss del är inblandad. Tina har behov av att ha något för sig själv, 
där hon kan hämtar styrka och näring för att klara vardagen. Hon menar 
att hon i olika sammanhang spelar en roll och hon bär sig inte åt hemma 
som hon gör på en konsert, inte om det finns någon annan i närheten. Den 
människan som släpper loss på en konsert är mer Tina än den som håller 
igen hemma. Tina säger att fanskapet påverkar hennes privatliv på ett posi-
tivt sätt genom att hon blir en gladare mamma. Att fanskapet tog fart för 
ett par år sedan kan bero på att barnen blivit större och att hon och maken 
har ett stabilt förhållande. Det är hennes andningshål, hennes sätt att för 
en stund lämna den pliktfyllda vardagen.  

För Eriks del hade han under många år fokus på att träna barn och ung-
domar i simning. Under dessa år var inte musikintresset det primära utan 
det som gav honom mening i livet var simträningen. Innan dess var det 
musiken som gav mening och idag är det nya sambon som ger honom me-
ning i livet. Musiken finns med, men inte som det viktigaste för honom. 
Han har inte samma behov av att fly in i musiken idag som han hade när 
han var i tonåren.  

Sanne talar inte speciellt om att hon vill fly vardagen, men i och med att 
hon går på så många konserter på egen hand vill jag ändå tolka det som så. 
Det är ett sätt för henne också att handskas med vardagen och bli en posi-
tiv och glad mamma och sambo. Samma gäller för Rickard som inte heller 
specifikt talar om ett behov av att ha något eget.  Han är ensamstående och 
har självklart inte samma behov av något eget som de andra har. Tvärtom 
har han istället ett behov av att komma bort från arbete och vardag, och 
känna gemenskap med andra fans.  
 
Oavsett hur och i vilket syfte man utövar ett fanskap, eller någon annan 
hobby, så är det viktigt att kunna fly vardagen och stänga ute sådant som 
är jobbigt och besvärligt. Människan i stort har olika strategier för att göra 
det. Vissa ser på film medan andra väljer att läsa böcker eller kanske göra 
kortare eller längre resor. Då får de ny energi för att hantera vardagen med 
alla dess plikter och måsten. Den eskapism som beskrivs ovan kan ses som 
en del av ett meningsskapande. Informanterna flyr vardagen för en stund 
och är i en annan värld som de delar med likasinnade. Detta innebär dock 
inte att de nödvändigtvis interagerar med andra på ett djupare plan. För 
flera av dem handlar det mer om att få släppa fram rollen som fan och 
genom denna hämta energi för att hantera vardagen. De väljer hur de ska 
må genom sina musikval. Musiken upplevs som något konstant att hålla 
fast vid när det stormar i livet.  
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Musikens betydelse 
Av de sex informanterna är det enbart Kicki som har ett uttalat fokus på 
låttexter. De övriga lyssnar på musiken och uppmärksammar aspekter som 
rytmik, riff, sound och melodi. Texten blir en del av musiken men mer som 
en klanglig upplevelse, som en del av det totala soundet. Kicki menar att 
just Lasse Stefanz sjunger om viktiga saker: 
 

De sjunger om livet. Hur livet kan vara. Det kan vara jätteroligt och det kan 
vara åt helskotta. Men de uttrycker det inte i den här rimgrejen med hjärta-
smärta och bla, bla, bla. Det är en omskrivning av alltihopa men man kan 
känna igen sig. Vardagliga ord som vi pratar nu. Det blir inget högtravande, 
eller konstiga formuleringar av orden. […] Jordnära, lätta att ta till sig, man 
känner igen sig. Man kan identifiera sig med de situationerna, eller närlig-
gande i alla fall och få hjälp och styrka av texterna. Jag har fått många pro-
blem lösta, hur man ska hantera saker och ting. Det är så avstressande. Man 
behöver den oas som musiken är (Kicki). 

 
Som citatet visar har texterna en klar innebörd för Kicki och de tilltalar 
henne och hennes livssituation. Hon använder aktivt deras texter till att 
lösa olika situationer hon hamnar i och hon upplever texterna som speg-
lingar av hennes eget liv. Frith (1996a) menar att om det förutsätts att alla 
låtar berättar något, så handlar det dels om att artisten framför dem ut-
ifrån sin person och dels om att lyssnaren tolkar dessa berättelser utifrån 
sin egen verklighet. Framför allt rör det känslor, eller uttryck för känslor, 
som antingen kan överföras direkt på lyssnarens situation eller indirekt där 
lyssnaren associerar en känsla med tidigare upplevelser (s. 211). Kicki säger 
om Lasse Stefanz texter: ”De sjunger om livet”. Texterna ger henne ofta 
aha-upplevelser och sätter ord på hennes känslor. Hon tolkar alltså deras 
texter utifrån sin egen verklighet såsom Frith beskriver det.  

Lasse Stefanz använder sällan rim och det tycker Kicki är bra för då 
undviker de att texterna blir banala. Kicki menar alltså att det är rim som 
gör en text banal och om rim undviks lyfts kvaliteten på texten och den 
framstår som trovärdig och viktig. Hon anser att de använder ett vardag-
ligt språk som inte är högtravande med konstiga formuleringar, och det 
gör att hon känner igen sig. Hon menar också att det blir mycket harmo-
niskt när Olle Jönsson sjunger. Texterna är dock inte viktigare än musiken 
utan det måste finnas ett samspel, de måste stämma överens. Hon lyssnade 
extra mycket när hon gick i terapi och musiken gjorde att hon vågade öpp-
na sig. Det fanns något i texterna som gjorde henne trygg och det förde 
med sig att hon upplevde att någon annan förstod henne. Kicki säger att 
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killarna i Lasse Stefanz inte kan sjunga sådana texter om de inte tror på 
vad de sjunger. De är äkta i motsats till andra dansband som inte har 
samma innerlighet i rösten. Kicki menar att hon lärt sig lyssna på texter på 
ett annat sätt idag. Nu kan hon uppskatta artister som har bra texter, även 
om hon inte uppskattar deras sångsätt eller stil, så länge hon känner att 
artisten står för sin text.  

Autenticiteten hos bandet ligger hos Kicki i att de står för det de gör och 
framför låtar på ett trovärdigt sätt. Barker och Taylor (2007) skriver om 
bluesmusiker, där sångerna ofta vandrar från person till person, där de 
menar att det viktigaste inte är vem som skrivit dem utan hur de framförs. 
De kallar detta personlig autenticitet, det vill säga: “[…] the feeling that 
they were made out of his own tears and laughter, his own memories and 
dreams, his own life and everything in it” (s. 102). Lasse Stefanz har, i 
Kickis ögon, denna förmåga att göra låtarna till sina, och de kan därför 
sägas ha personlig autenticitet då det blir mycket trovärdigt när de framför 
låtar skrivna av andra. Bandet blir autentiskt för Kicki eftersom låtarna 
passar musikerna. (Mer om autenticitet i kapitel 12.) Kicki identifierar sig 
med Lasse Stefanz texter och hämtar styrka i dem. Tolkningarna gör hon 
helt utifrån sin egen vardag och hon säger: ”För min egen del så har det ju 
varit att jag känner igen mig i texterna och ofta när jag har hamnat i en 
speciell situation, så har rätt låt dykt upp.” Kicki använder texter till att 
spegla sig själv och skapa mening i sin egen vardag. I citatet beskriver hon 
det nästan som något övernaturligt, när hon behöver ha hjälp med att lösa 
ett problem dyker lösningen upp genom att en viss text berättar det hon 
behöver höra. Hon tillskriver Lasse Stefanz rollen som sin terapeut. 

Kicki påverkas av texter medan de övriga i huvudsak påverkas av musi-
kens instrumentala kvaliteter. Erik säger sig förvisso ha mest fokus på an-
nat än text, men lyfter ändå fram hur viktiga Lasse Stefanz texter är. Han 
har dåligt textminne och därför fokuserar han mer på melodi och rytm när 
han lyssnar. Cavicchi (1998) menar att det handlar om att fansen genom 
att lyssna på sina favoritband fördjupar sin koppling till dem genom en 
pågående process där låttexter får en stor roll i vissas liv (s. 133). Infor-
manterna förhåller sig alltså på olika sätt till låtarnas totalitet; de lyssnar 
på olika sätt med olika inställningar. Det rör sig om en aktiv tolkningspro-
cess där de inte enbart reagerar på olika typer av stimuli.  
 
Är det möjligt att melodier kan ha liknande betydelse för vissa individer 
som låttexter har för andra? Budskapen Status Quo och Kiss för fram är i 
princip; låt kroppen ryckas med och var glad. Tina uttrycker det som så: 
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killarna i Lasse Stefanz inte kan sjunga sådana texter om de inte tror på 
vad de sjunger. De är äkta i motsats till andra dansband som inte har 
samma innerlighet i rösten. Kicki menar att hon lärt sig lyssna på texter på 
ett annat sätt idag. Nu kan hon uppskatta artister som har bra texter, även 
om hon inte uppskattar deras sångsätt eller stil, så länge hon känner att 
artisten står för sin text.  

Autenticiteten hos bandet ligger hos Kicki i att de står för det de gör och 
framför låtar på ett trovärdigt sätt. Barker och Taylor (2007) skriver om 
bluesmusiker, där sångerna ofta vandrar från person till person, där de 
menar att det viktigaste inte är vem som skrivit dem utan hur de framförs. 
De kallar detta personlig autenticitet, det vill säga: “[…] the feeling that 
they were made out of his own tears and laughter, his own memories and 
dreams, his own life and everything in it” (s. 102). Lasse Stefanz har, i 
Kickis ögon, denna förmåga att göra låtarna till sina, och de kan därför 
sägas ha personlig autenticitet då det blir mycket trovärdigt när de framför 
låtar skrivna av andra. Bandet blir autentiskt för Kicki eftersom låtarna 
passar musikerna. (Mer om autenticitet i kapitel 12.) Kicki identifierar sig 
med Lasse Stefanz texter och hämtar styrka i dem. Tolkningarna gör hon 
helt utifrån sin egen vardag och hon säger: ”För min egen del så har det ju 
varit att jag känner igen mig i texterna och ofta när jag har hamnat i en 
speciell situation, så har rätt låt dykt upp.” Kicki använder texter till att 
spegla sig själv och skapa mening i sin egen vardag. I citatet beskriver hon 
det nästan som något övernaturligt, när hon behöver ha hjälp med att lösa 
ett problem dyker lösningen upp genom att en viss text berättar det hon 
behöver höra. Hon tillskriver Lasse Stefanz rollen som sin terapeut. 

Kicki påverkas av texter medan de övriga i huvudsak påverkas av musi-
kens instrumentala kvaliteter. Erik säger sig förvisso ha mest fokus på an-
nat än text, men lyfter ändå fram hur viktiga Lasse Stefanz texter är. Han 
har dåligt textminne och därför fokuserar han mer på melodi och rytm när 
han lyssnar. Cavicchi (1998) menar att det handlar om att fansen genom 
att lyssna på sina favoritband fördjupar sin koppling till dem genom en 
pågående process där låttexter får en stor roll i vissas liv (s. 133). Infor-
manterna förhåller sig alltså på olika sätt till låtarnas totalitet; de lyssnar 
på olika sätt med olika inställningar. Det rör sig om en aktiv tolkningspro-
cess där de inte enbart reagerar på olika typer av stimuli.  
 
Är det möjligt att melodier kan ha liknande betydelse för vissa individer 
som låttexter har för andra? Budskapen Status Quo och Kiss för fram är i 
princip; låt kroppen ryckas med och var glad. Tina uttrycker det som så: 
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Jag använder Quos musik till att bli glad, naturligtvis inspirerar den mig och 
jag har oftast kul när jag lyssnar på Quo. Jag måste ha en dos Quo varje dag 
bara för att det är så bra (Tina). 

 
Tinas beskrivning visar hur svårt det är att sätta fingret på vad det är i 
musiken som tilltalar. Hon säger att hon blir glad och därför är det troligt 
att musiken framkallar endorfiner, och på så vis fungerar musiken som en 
drog. Kroppen behöver endorfiner för sitt välmående och genom att lyssna 
ger hon sig själv en kick. Hon talar om dos och att hon måste lyssna på 
Status Quo. Vi kan kanske tala om ett musikmissbruk där musiken rent 
fysiskt behövs för att personen ska må bra.  

Melodierna har stor betydelse för Tina, Rickard, Sanne och Axel efter-
som de alla reagerar på musiken på liknande sätt. Det upplevs överlag som 
svårt att förklara vad i musiken som man fastnar för. Något i soundet eller 
i sångarens röst (som är en del av soundet) tilltalar och framkallar olika 
känslor hos informanterna, som är svåra att sätta fingret på. Det är lättare 
för Erik och Kicki, som båda lyfter fram låttexter som det som tilltalar 
dem, och som de menar gör Lasse Stefanz olikt andra dansband. En för-
klaring till att de har fokus på låttexter kan vara att Lasse Stefanz sjunger 
på svenska och därför får informanterna ett närmre förhållande till texter-
na och har därmed lättare för att associera dem till sina egna liv.  

 

Bilen som musikaliskt rum 
Betydelsefullt för flera av informanterna är att de kan uppleva musik i 
ensamhet. Bilen lyfter de fram som en viktig plats för att i fred få lyssna på 
sin favoritmusik och den fungerar då som en sorts solitär konsertlokal. I 
bilen kan de lyssna på vilken volym de vill, att spela ljudstarkt är viktigt 
för flera av dem. För Kicki har bilen haft extra stor betydelse då hon i tidi-
gare förhållanden inte fick spela Lasse Stefanz i hemmet. Bilen blev en 
akustisk fristad för henne och under perioden när hon var på vilohem fick 
den även en direkt terapeutisk innebörd: 
 

Om jag skulle höra musik var jag tvungen att gå ut i bilen. Och där upp-
täckte jag att jag inte kunde leva, inte andas utan den här musiken (Kicki).  

 
Vad Kicki säger här rent sakligt är att det inte var möjligt för henne att 
lyssna på musik på själva vilohemmet, och för att höra musik fick hon gå 
ut i sin bil och sätta sig. Här fick hon en möjlighet att dra sig undan från 
övriga patienter och personal, och genom att använda musiken som ursäkt 
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kunde hon skapa sig en fristad. Lasse Stefanz musik blev en symbol för 
hennes tillfrisknande och ett hjälpmedel för att skapa hennes nya liv, fritt 
från tablettmissbruk. Hon fortsätter: 
 

Det är likadant när jag åker bil själv. Det är på högsta volym. Det är högt. 
Jag tycker att musik, vissa låtar, ska spelas på hög volym så att det känns i 
hela kroppen (Kicki).  

 
Bilen är en trygg plats för Kicki att lyssna på och det är viktigt för henne 
att musiken känns i kroppen. Den rent fysiska upplevelsen spelar stor roll, 
kanske extra mycket för att hennes kropp var i dåligt skick och behövde 
helas. För Sanne, Axel och Tina (vars respektive partner inte är speciellt 
förtjusta i samma musik) får bilen tjänstgöra som det ställe där de kan 
lyssna i fred. Inget stör dem och de kan själva bestämma ljudnivån.  
 

Jag tog bilen till Köpenhamn. Då var det liksom bara Kiss-skivor i bilen 
(Axel). 

 

Om jag haft bilen får han [sambon] skruva ner ljudet (Sanne). 

 

Min 5-åring… de blir ju indoktrinerade på vägen till dagis varje morgon. Då 
går det alltid något med Status (Tina).  

 
För ovanstående informanter, som har en partner, handlar det troligtvis till 
stor del om att inte behöva kompromissa i musiklyssnandet eftersom de är 
ensamma i bilen. De behöver inte ta hänsyn till någon utan kan gå helt upp 
i den musik de själv uppskattar mest. De är fria att lyssna på vilken volym 
och på vilka låtar de vill. Det är kanske det enda stället som den möjlighe-
ten finns, och då blir bilen en mycket viktig plats för individerna att utöva 
sina fanskap i. Öblad (2000) menar ”Att i lugn och ro får spela en favorit-
låt [i bilen] på hemvägen från jobbet kan vara en stund av existentiellt42 
värde” (s. 8) och så är det förmodligen i fallen ovan. Bilen framstår inte 
enbart som ett mentalt privat rum, utan också som ett rent fysiskt rum. 
Bilen får därmed en dubbel funktion, dels som ett ställe för informanterna 
att vara för sig själva och lyssna på sin musik hur de vill, och dels som ett 
ställe för rekreation och meditation. Bilen är inte bara en konsertlokal, den 

                                                      
42 Öblad beskriver ”existentiell” som ”närvarokänsla i livet” (s. 8). 
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är också en symbol för frihet och självständighet. I slutet av 1950-talet 
fanns dessutom radioprogrammet Sveriges Bilradio där det bland annat 
spelades populärmusik. Det fanns en tanke om att bilåkandet skulle vara 
mer än att färdas från punkt a till b. Det skulle vara en helhetsupplevelse 
där musiken var en stor del.  
 

Musik som trygghet 
Den musik och de artister som informanterna haft nära sig under uppväx-
ten verkar vara det som ger dem trygghet. De vet hur musiken låter och 
hur den ska låta. Igenkänningsfaktorn är hög då banden inte ändrat speci-
ellt mycket på sin stil under åren som gått. De kan lugnt arbeta med sitt 
identitetsskapande då det finns ett tryggt och säkert moment i deras var-
dag. Thompson (2008) menar att det finns en tendens att vi föredrar musik 
som vi kan förutse hur den kommer att låta. Det vill säga musik som på 
något sätt känns bekant för oss. Han säger: 

 

Thus, our preference for familiar music is, in effect, the result of a warm and 
fuzzy feeling that arises simply because we are able to predict events in that 
music. It is as though our brains are saying ”well done for predicting these 
musical events” and then sending out a burst of pleasant neurochemicals as 
our reward. However instead of attributing our positive feelings to this bio-
logical reward system, we misattribute them to the music itself. The result is 
that the music “sounds nice” (s. 104).  

 
Detta kan vara en förklaring till att det är möjligt att lyssna på samma 
låtar om och om igen. En känsla av tillfredsställelse som kopplas till lyss-
nandet av välkänd musik. Dessutom kan detta vara en av orsakerna till att 
informanterna inte går utanför sin genre. Musiken är snarlik och välkänd. 
Inga överraskningar uppstår och den är lätt att förutsäga.  

 
Att lyssna på samma musik om och om igen kan vara ett sätt att bekräfta 
sitt förhållande till just den musiken. Ruud (2002b) menar att: ”Men 
egentlig velger jeg å lytte til de samme platene om igjen og om igjen − 
nettopp fordi ’det er godt å være’ i dette lytteforholdet” (s. 205). Det är ju 
tydligt att det är så det är, men det finns förmodligen en anledning till att 
det är skönt och trevligt att vara i just det ljudrummet. Alla informanterna 
lyssnar på sina favoritband för att bli glada och må bra och det kanske 
räcker. Kroppen sänder ut endorfiner när man lyssnar på sin favoritmusik 
och en lyckokänsla uppstår.  
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Hargreaves och North (1997) menar att det de kallar för prototypicality 
eller appropriateness är mycket viktigt för hur man förklarar varför vi har 
preferenser för en viss typ musik. Ju mer musiken låter som det vi upplever 
som prototypen för den musik vi uppskattar, desto större sannolikhet är 
det att vi tycker om den. ”Typical instances of a category should be preffe-
red because they give rise to a stronger activation of the relevant cognitive 
representations” (s. 95).  

Även Juslin och Sloboda (2001) lyfter fram frågan hur det kan vara möj-
ligt att reagera känslomässigt på musik som vi är vana vid att lyssna på. 
För det första menar de att mycket av musiklyssnandet sker på en omedve-
ten nivå. Därför kan vi aldrig vara säkra på hur vi reagerar på musiken. 
För det andra, även om musiken är bekant för oss betyder det inte att vi 
inte kan uppskatta den. Vi kan fortfarande tycka om en viss låt och vissa 
passager i den trots att vi hört den otaliga gånger. För det tredje menar de 
att oavsett hur många gånger vi hör samma låt så är den varje gång för-
knippad med vissa minnen och känslor. Tycker vi att låten är vacker första 
gången vi hör den är det också troligt att vi fortsätter att tycka den är 
vacker. För det fjärde menar de att det finns en grundregel som säger att 
om vi gillar en låt första gången vi hör den kommer vi att fortsätta upp-
skatta den framöver också. Slutligen menar de att det är möjligt att musik-
lyssnandet till viss del styrs av den del av hjärnan som är kopplad till en 
primitiv uppfattningsförmåga. Då skulle varje repetition av en låt uppfattas 
på samma sätt som den uppfattades första gången (s. 92). Alla informan-
terna talar om att de kan lyssna obegränsat på sina favoritartister, och de 
lyfter fram minnen till olika låtar, känslor som de framkallar och hur skönt 
och viktigt det är för dem att få vara i de musikaliska rum där de trivs bäst. 
Det är svårt att sätta ord på upplevelserna av att lyssna på samma låtar 
gång efter gång, och det tycks inte heller vara viktigt för dem att kunna 
göra det. Deras fokus ligger på att njuta av musiken och det de har smak 
för fortsätter de att ha smak för oavsett hur många gånger de utsätter sig 
för samma sak.  

 

Sammanfattande diskussion 
Människan har olika sätt att skapa mening i tillvaron och för fansen är det 
själva fanskapen som får dem att må bra. Olika aktiviteter skapar olika 
form av mening för de enskilda individerna. Att ha ett favoritband ökar 
meningen i livet genom att ge fansen olika upplevelser. En del upplevelser 
sker via andra fans, där de ingår i en specifik grupp med samma intresse, 
medan andra upplevelser sker i ensamhet. Den ultimata upplevelsen för 
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Hargreaves och North (1997) menar att det de kallar för prototypicality 
eller appropriateness är mycket viktigt för hur man förklarar varför vi har 
preferenser för en viss typ musik. Ju mer musiken låter som det vi upplever 
som prototypen för den musik vi uppskattar, desto större sannolikhet är 
det att vi tycker om den. ”Typical instances of a category should be preffe-
red because they give rise to a stronger activation of the relevant cognitive 
representations” (s. 95).  

Även Juslin och Sloboda (2001) lyfter fram frågan hur det kan vara möj-
ligt att reagera känslomässigt på musik som vi är vana vid att lyssna på. 
För det första menar de att mycket av musiklyssnandet sker på en omedve-
ten nivå. Därför kan vi aldrig vara säkra på hur vi reagerar på musiken. 
För det andra, även om musiken är bekant för oss betyder det inte att vi 
inte kan uppskatta den. Vi kan fortfarande tycka om en viss låt och vissa 
passager i den trots att vi hört den otaliga gånger. För det tredje menar de 
att oavsett hur många gånger vi hör samma låt så är den varje gång för-
knippad med vissa minnen och känslor. Tycker vi att låten är vacker första 
gången vi hör den är det också troligt att vi fortsätter att tycka den är 
vacker. För det fjärde menar de att det finns en grundregel som säger att 
om vi gillar en låt första gången vi hör den kommer vi att fortsätta upp-
skatta den framöver också. Slutligen menar de att det är möjligt att musik-
lyssnandet till viss del styrs av den del av hjärnan som är kopplad till en 
primitiv uppfattningsförmåga. Då skulle varje repetition av en låt uppfattas 
på samma sätt som den uppfattades första gången (s. 92). Alla informan-
terna talar om att de kan lyssna obegränsat på sina favoritartister, och de 
lyfter fram minnen till olika låtar, känslor som de framkallar och hur skönt 
och viktigt det är för dem att få vara i de musikaliska rum där de trivs bäst. 
Det är svårt att sätta ord på upplevelserna av att lyssna på samma låtar 
gång efter gång, och det tycks inte heller vara viktigt för dem att kunna 
göra det. Deras fokus ligger på att njuta av musiken och det de har smak 
för fortsätter de att ha smak för oavsett hur många gånger de utsätter sig 
för samma sak.  

 

Sammanfattande diskussion 
Människan har olika sätt att skapa mening i tillvaron och för fansen är det 
själva fanskapen som får dem att må bra. Olika aktiviteter skapar olika 
form av mening för de enskilda individerna. Att ha ett favoritband ökar 
meningen i livet genom att ge fansen olika upplevelser. En del upplevelser 
sker via andra fans, där de ingår i en specifik grupp med samma intresse, 
medan andra upplevelser sker i ensamhet. Den ultimata upplevelsen för 
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flera av informanterna är då de fått träffa sina idoler. Alla dessa upplevel-
ser genererar en mening i livet som de menar att de inte kan få på annat 
håll. Genom att vara ett fan i många år blir fanskapet en stabil punkt i livet 
att återvända till när annat går upp och ner. Visserligen skiftar banden 
medlemmar, men huvudmännen består och det tycks vara det viktigaste.  
 
Det är inte bara musiken i sig som skapar mening i informanternas liv, 
utan också alla de aktiviteter och upplevelser som är kopplade till fanska-
pen. Musiken blir dock den utlösande faktorn och det som håller samman 
upplevelserna och aktiviteterna. Genom att upprepande gånger lyssna på 
sina favoriter skapas en vardaglig tillfredsställelse i livet som ger trygghet 
och som utlöser positiva tankar och minnen. Martin (2006) talar om att 
det handlar om något mycket mer än musiken i sig: 
 

[…] is to be understood as a collaborative process involving network of rela-
tionships in which the music derives its meaning from the pattern of social 
activities in which it is embedded and vice versa. In other words, musical 
meaning is not to be found “in” the text, nor does it have autonomous ef-
fects; rather, it may be more useful to think in terms of reciprocity of effects 
linking music and the configuration of social activities in which it is ines-
capably embedded (s. 63).  

 
Han säger att det finns ett ömsesidigt växelspel mellan musiken och de 
aktiviteter som är kopplade till musiklyssnandet. Därför är det viktigt att 
se hur och till vad, individerna använder musik då musiken inte existerar i 
ett vakuum för sig själv. Det är själva kopplingarna mellan musiken, låttex-
terna och den enskildes liv som avgör hur samspelet ser ut och vilken me-
ning som skapas. Oavsett vilken sorts musik man är fan till har man lärt 
sig lyssna på just sin musik på ett speciellt sätt och också tillskriva den 
musiken mening, en mening som eventuellt kan delas med andra fans.  
 
Martin (1995) fortsätter:  
 

In the present context, the crucial point is that for us to be able to make 
sense of music, or for it to have meaning for us, we must belong to some 
sort of community of hearers, in which certain basic assumptions are held in 
common (s. 61). 

 
Det han tycks mena här är att det måste finnas en gemensam kontext att 
utgå från bland fansen till ett visst band. Fansen till de olika banden förstår 
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varandra genom att de förstår sina band. Den specifika artisten är fokus 
för fanskapet och därför går det inte med vem som helst som framför mu-
siken, det behöver vara en speciell person. Det är alltså en kombination av 
musik och person som gör idolen, men det enskilda fanet kan lägga större 
eller mindre vikt vid människan bakom musiken. Sandvoss (2005) talar om 
fanskapet som en performance och menar att rollen som fan kan fungera 
som en ställföreträdare om någon av de andra rollerna: hustru, make, 
barn, förälder osv. skulle fallera. Genom att det finns en viss distans till 
föremålet för fanskapet så minimeras risken för att fanets värld bryter 
samman om exempelvis en bandmedlem avlider (s. 48). Det är med andra 
ord lättare att hantera stora känslor när de läggs på någon utanför den 
innersta kretsen. Därför kan fansen tryggt fokusera på sina idoler och an-
vända dem för att skapa mening och välmående i sina liv.  
  
Den självterapeutiska funktion musik kan ha bör inte underskattas. Kicki 
uttrycker sin koppling till Lasse Stefanz musik och låttexter som mycket 
intim och essentiell. Hon menar att hon överlevt tack vare deras musik. 
Even Ruud (2002a) skriver att: 

 

Det är emellertid inget som hindrar att vi utvecklar ett lyssningsförhållande 
till musiken som gör cd-samlingen till ett litet ”husapotek”. Poängen är att 
hitta fram till en musik som ger oss ro och avspänning, som avleder från 
stress och eventuell smärta, musik som bildar utgångspunkt för hopp och 
positiva tankar (s. 103).  

 
Alla informanterna har olika sätt att närma sig sin musik på och också 
olika tankar om hur musiken hjälpt och hjälper dem att skapa en god var-
dag.  
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Kapitel 11 
Fanskap som kvasireligion 
Olika typer av upplevelser hjälper till att forma fansen. Upplevelserna kan 
vara av skilda slag och fansen söker erfarenheter på olika sätt och på skilda 
ställen. För vissa är konsertarenan det ställe där fanskapet levs ut, men 
också det ställe där de känner sig trygga i sina fanskap i gemenskap med 
andra likasinnade. För andra är det snarare i hemmet som upplevelserna 
sker. Det finns flera olika strategier för att använda musik, och informan-
terna visar alla tecken på att de, på ett eller annat sätt, tagit egna initiativ 
för att ge sig själv fler och bättre upplevelser. I stor utsträckning handlar 
det om olika ritualer som utförs i samband med fanskapen.  
 

Starka musikupplevelser/det transpersonliga rummet 
Ett sätt att uppleva sina favoritartister på är att gå på konsert. Detta är 
något som är viktigt för alla informanterna även om de har olika beteen-
demönster och talar om olika starka upplevelser beroende på vilken kon-
sert det är. Det finns olika grader av upplevelser och det talas ibland om 
starka musikupplevelser (se exempelvis Gabrielsson 2008). Dessa är dem 
som Ruud (2002b) menar rör sig i det transpersonliga rummet. Att beskri-
va en stark musikupplevelse är inte lätt. Ofta räcker orden inte till och 
annars verbalt uttrycksfulla människor uttrycker sig med ord som ”Håret 
stod rakt upp och poff vilken känsla” (Axel) och ”Det är coolt. Det var 
skithäftigt” (Tina). För alla utom två är det den första konserten som 
framställs som den absolut starkaste konsertupplevelsen. Kicki beskriver 
första gången hon dansade till Lasse Stefanz med orden: ”Det suget… hela 
den kvällen var en dröm.” Hon fick en stark upplevelse då och sedan var 
hon fast och åkte på så många spelningar hon kunde. Kickis upplevelse kan 
grunda sig i att det var ett positivt avbrott i hennes vardag som annars var 
ganska svår. Att hon beskriver det som en ”dröm” visar att det var något 
utöver det vanliga, och Lasse Stefanz blev därmed en symbol för frihet, en 
möjlighet för henne att vara sig själv.  

Sannes första konsert var när hon var 13 år och den har präglat henne 
mycket: 
 

Guns N'Roses torsdagen den 10 juni 1993 på Valle Hovin Stadion i Oslo. 
Det var den första konserten jag var på, hade älskat GN'R i fem år då, och 
drömde om att se dem live men min mamma sa nej, jag var för liten. Men 
som tur var hade jag sparat pengar så jag hade råd med biljetten, satt åtta 
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timmar i telefon för att köpa den, skolkade från skolan den dagen… mam-
ma blev jättearg när hon upptäckte att jag hade köpt biljett. Så jag fick hus-
arrest. En klasskompis köpte också biljett så vi skulle åka tillsammans, men 
mamma sa nej, aldrig i livet att du får åka. Hon tänkte på Donington -88 
när två personer blev trampade till döds. Vi hade glatt oss länge, och vi mås-
te till Oslo, ingen skulle få stoppa oss. Mamma och mamman till min kom-
pis enades till slut om att hennes mamma skulle följa med. Min kompis och 
jag tog tåget från Larvik till Oslo, då skrålade vi GN'R-sånger hela vägen 
och diskuterade vad vi trodde de skulle spela. I Oslo mötte hennes mamma 
oss och vi åkte direkt till Valle Hovin. Oslo var fullt med svartklädda 
GN'R-fans. Jätteroligt. Vi köade i två timmar innan vi kom in, jävligt myck-
et folk tyckte jag. Vi ville stå längst fram men mamman nekade oss, så det 
blev cirka fem meter från scenen medan hon satt och höll sig för öronen i en 
trappa som var lite längre bort. Suicide Tendencies var förband. Tre minuter 
i åtta kom Slash upp på scenen och började spela. De spelade 17 sånger, och 
Axl gick av scenen två minuter över tio. Tyckte han var det vackraste jag 
någonsin hade sett. Konserten var sjukt bra. Dagen efter köpte jag alla tid-
ningar jag kom över bara för att läsa om konserten. Tror jag gick runt med 
ett stort drömmande leende under ett helt år. 

 
Denna berättelse visar att hon fortfarande minns detaljerna tydligt, som 
hur många låtar som spelades och vid vilken tidpunkt bandet gick på och 
av scenen, och detta minne har frusit sig fast i henne. Gabrielsson (2008) 
skriver att ”Man har också kunnat påvisa att händelser av stark emotionell 
karaktär och av stor betydelse för personen resulterar i minnen som är 
mycket detaljerade, lätta att plocka fram på nytt och mycket motstånds-
kraftiga mot glömska” (s. 539). Hon kan fortfarande framkalla den känsla 
hon hade under konserten och kärleken till bandet är fortfarande lika stor. 
Upplevelsen tycks ha varit mycket stark och det finns en möjlighet att hon 
omedvetet strävar efter att återuppleva känslan från denna konsert vid 
varje nytt konsertbesök.  

En lika stark känsla lyfter Rickard fram när han beskriver första gången 
han skulle se Status Quo live, och låten Don´t drive my car strålade ut från 
arenan då bandet höll på med sin soundcheck. Han minns fortfarande 
känslan av att höra dem live för första gången, även om det var utanför 
arenan. Detta hänger också samman med att han denna första gång blev 
uppringd av en arbetskamrat som hade en biljett över. De åkte tillsammans 
till Stockholm och genom att höra musiken utanför arenan byggdes för-
väntningarna upp inför kvällen. Där och då startade också en vänskap 
mellan honom och hans arbetskamrat som fortfarande håller i sig nästan 
30 år senare. Ruud (2002b) menar att en musikalisk upplevelse ”skaper en 
situasjon som berører oss på en særlig måte, skaper en følelsesmessig 
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kontekst som fryser øyeblikket til potensielt framtidige minner” (s. 32). 
När Rickard ser tillbaka på denna första konsert, ser han också starten på 
en livslång vänskap och konserten ger därmed en känsla av en stor och 
viktig händelse i livet.  

Det är tydligt att alla minns någon konsert som är speciellt betydelsefull. 
För Axel är det dock med skräckblandad förtjusning han ser tillbaka på 
och minns sin första konsert med Kiss: 
 

Jag kommer ihåg att jag var skiträdd. Jag var 15 år och hade aldrig varit i 
Stockholm och där var en massa långhåriga hårdrockare. Jag var jätteskraj 
och stod där på läktaren och tyckte det var väldigt obehagligt. Massa fulla 
äldre ungdomar… Farsan var med från början men sen så tyckte han att det 
blev lite jobbigt, så han kilade iväg. Sen när konserten väl drog igång då 
glömde jag allt det där och det är väl lite det som är poängen med en Kiss-
konsert, och de säger de själva, att under två timmar så glömmer man allt 
jobbigt: skolan, jobbet och alla måsten. Man går dit i två timmar och har 
djävligt kul och för två timmar glömmer man allt. Och så är det fortfarande 
(Axel). 

 
Axel beskriver hur han som ung pojke upplevde det att komma till storsta-
den och interagera med andra. Förmodligen hade han aldrig upplevt någon 
liknande situation tidigare och han vill genom berättelsen visa hur musiken 
hjälpte honom att hantera händelsen. Den eskapism han här beskriver får 
två syften, dels kunde han med hjälp av musiken drömma sig bort och bara 
vara sig själv, och dels kunde han också glömma bort det otäcka i själva 
situationen. Det blev inte enbart en musikalisk upplevelse för Axel, utan 
den innefattade även en frigörelse från föräldrarna då, trots att pappan var 
med, han lämnades ensam i en miljö han upplevde som otrygg men som 
han bemästrade genom musiken och den totala upplevelsen. Konsertsitua-
tionen fungerade för honom som en hjälp att skapa sin personliga identitet 
och Axel stärktes förmodligen både i sin roll som människa och som hård-
rocksfan.  
 
Konsertupplevelserna kan innehålla flera olika element. De kan exempelvis 
var både fysiska och psykiska. Kicki talar till exempel om en fysisk upple-
velse:  
 

Vissa låtar kan ge en annan upplevelse när man ser dem live… eftersom jag 
ofta står framme vid högtalarna för att känna det där dunket. Det är bara 
här och nu […] Det kan vara någon jag inte träffat på 20 år som kommer 
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fram precis då den låten spelas. Eller jag träffar en som dansar jättebra. Och 
det går inte att förklara. Det är ett sådant ”hallelujamoment”, och det är 
inte ofta man har det i livet egentligen. Utan de får man bara där (Kicki). 

 
Kicki beskriver hur musiken känns i kroppen. Den pumpar runt ljudet 
precis som hjärtat pumpar runt blodet. Hon stänger ute allt annat med 
hjälp av musiken och den kokong hon är i skapar trygghet för henne. Det 
hon skildrar skulle också kunna uttryckas med begreppet flow. Flow upp-
träder när man totalt går in för en uppgift och allt man känner, tänker och 
önskar är i total harmoni. Csikszentmihalyi (2006a) talar om konsertupp-
levelsen som en kollektiv upprymdhet eller känslan av att tillhöra en grupp: 
 

Själva omständigheterna kring konserten bidrar till att man koncentrerar sin 
uppmärksamhet på musiken och därför är det mycket troligare att man 
kommer att uppleva flow då än när man lyssnar på en inspelning (s. 139). 

 
Kicki säger ju att det är upplevelser som hon bara kan få i en live-situation. 
Trots hennes uttalande kan det tänkas att det finns en strävan efter att 
uppleva flow även i vardagen och därför kan ett intensivt lyssnande vara 
en strategi för att uppnå detta tillstånd. Tina beskriver en liknande upple-
velse, fast mer psykisk: 
 

Det var i [ortens] domkyrka och jag tror det var Oratoriekören som fram-
förde en sommarkonsert med olika stycken. Det som har etsat sig fast är när 
de sjöng "Sommarpsalm" [En vänlig grönskas], inte för att jag lyssnar 
mycket på den sortens musik, men om jag har en favoritpsalm så är det de-
finitivt den. Kyrkan var fullsatt till bristningsgränsen och det var knäpptyst 
förutom kören som sjöng, kristallklart och absolut rent. Jag får rysningar 
bara jag tänker på det. Jag kommer ihåg att det väckte alla möjliga känslor 
och tårarna bara rann (Tina).  

 
Tinas berättelse visar hur musiken talar till hennes inre och framkallar 
känslor som hon inte var medveten om just då. Gabrielsson (2008) lyfter 
fram flera olika exempel på människor som beskriver hur tårar börjar rin-
na och han menar att det är den vanligast förekommande reaktionen vid en 
stark musikupplevelse. För det mesta rör det sig om tårar av lycka då man 
blivit starkt berörd, men tårarna kan också förekomma om upplevelsen 
kopplas till negativa känslor (s. 450). Med tanke på Tinas uppväxt och att 
hon säger att det är hennes favoritpsalm borde upplevelsen kunna kopplas 
till en positiv känsla. Men, det är dock möjligt att musiken påminner Tina 
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om hennes mamma, som hon inte hade speciellt bra kontakt med, och då 
kan musiken spegla en undermedveten förlust som därmed framkallar ne-
gativa känslor i form av sorg. Det Tina kan säga är att hon blir berörd, 
men hon kan inte förklara varför.  

 
Alla informanterna söker starka upplevelser. Då flera av dem har upplevt 
en stark känsla första gången de var på konsert är det naturligt att de fort-
sätter att söka den känslan genom att gå på fler konserter. Det blir ett sätt 
att berusa sig utan droger då de kanske söker nå det euforiska tillstånd de 
hade första gången. Detta tillstånd verkar vara fullt möjligt att nå flera 
gånger då informanterna talar om starka upplevelser även efter det första 
tillfället. Genom den höga volymen på en konsert stängs dessutom övriga 
världen ute och deltagaren kan leva i sin egen lilla kokong där inget annat 
kan komma in förutom musiken och upplevelsen av ett här och nu. Ljudet 
berör dem fysiskt och når in på djupet, på ett sätt som är obeskrivbar. Här 
skymtar en djup existentiell dimension, som dock är svår att nå i analysen 
genom att den är komplicerad att verbalisera.  

Abercrombie och Longhurst (1998) menar att alla former av uppträdan-
de innehåller ett visst mått av ceremoniella och rituella inslag. Därför kan 
en konsert upplevas som helig eller extraordinär, det vill säga något som 
skiljer sig från vardagens trivialiteter och som inte heller är en naturlig del 
av den: ”The act of listening to recorded music while washing up is clearly 
less extraordinary and more profane than attending a concert of the very 
same music” (s. 41). Alltså blir själva konserterna det som underhåller 
fanskapen och får fansen att hålla fast vid sina idoler. Genom att gång på 
gång ge sig själv de upplevelser som uppstår i samband med en konsert, ser 
fansen till att upprätthålla sin dyrkan.  
 

Att känna sig hemma 
Genom att vara väl förtrogen med koderna och reglerna för hur man klär 
sig och uppför sig på en konsert kan fansen uppleva det som att de vistas i 
en hemmiljö där andra bara är på tillfälligt besök. Stockfelt (1988) skiljer 
mellan offentliga och privata miljöer där hemmet och arbetsplatsen är ex-
empel på privata miljöer, medan en offentlig miljö skulle kunna vara en 
konsertarena. Han menar att: ”Hemmet är den plats där ’vi’ får bestämma 
och ’dom’ vistas på våra villkor […] Offentliga miljöer däremot känne-
tecknas av att man odlar rätten till personlig anonymitet − att man odlar 
en publik roll som man inte nödvändigtvis behöver kunna identifiera med 
sin person” (s. 145). I den privata miljön bör vi känna oss trygga och säkra 



I eva kjellander Jag och mitt fanskap180  I  EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP 
 
180 

medan vi i den offentliga miljön kan känna en viss osäkerhet genom att vi 
inte riktigt vet vilka spelregler som gäller. Stockfelt menar att det är ”vik-
tigt att inte behöva känna sig borta, d.v.s. att uppleva att man befinner sig i 
någon annans hemmiljö […]” (s. 145).  

Idag känner alla informanter sig hemma när de går på konsert med sina 
favoritband. De vet hur de ska föra sig och vilka ritualer som gäller. Under 
mina observationer upplevde jag också hur viktigt det var att känna mig 
hemma. Under både Kiss-konserten och Status Quo-konserten kände jag 
mig hemma och bekväm och visste hur jag skulle agera och vad som för-
väntades av mig, medan jag under Lasse Stefanz-spelningen kände mig helt 
utanför gemenskapen då jag inte visste hur jag skulle föra mig. Martin 
(2006) förklarar det med att en konsert är en formell ritual där vissa regler 
och konventioner styr och effekterna av konserten är liknande oberoende 
av vilken publik den riktar sig mot. Det är frågan om ett insider- eller out-
siderperspektiv, vi och dem (s. 58). Med andra ord är detta perspektiv 
inget som är kopplat till genre, utan det är något som sker oberoende av 
vilken musikmiljö personen befinner sig i. Det finns alltid både inbitna fans 
och en vanlig publik oavsett vad för typ av konsert man bevistar. En möj-
lighet är dock att om fansen är välbekanta med de regler som gäller för en 
konsert, så ger det dem en större upplevelse. Bourdieu (1984) menar att: 
”A work of art has meaning and interest only for someone who possesses 
the cultural competence, that is, the code into which is encoded” (s. 2). 
Fansen behöver alltså inneha ett subkulturellt kapital för just det område 
som det gäller. Fansen måste lära sig de koder och regler som gäller för just 
deras fankultur, men det innebär inte per automatik att de med lätthet kan 
gå in i en annan liknande fankultur utan vidare. De måste då lära sig de 
regler och koder som gäller för denna. Alltså krävs det att man besitter 
olika typer av subkulturellt kapital beroende på i vilka miljöer man är, och 
hur pass mycket hemma man vill känna sig.   

 
Axel säger om en Kiss-konsert i Stockholm: 
 

Stockholm var skitdåligt, då blev jag nästan förbannad. De var inte på hug-
get, Stanley var risig i rösten. Busslaster med folk som var skitfulla, jag blir 
bara irriterad på det (Axel).  

 
Axel försöker beskriva sin besvikelse över att han inte fick en stark upple-
velse. Han anger flera orsaker till detta, där både bandet och publiken lyfts 
fram som mindre bra. Axel är seriös i sitt fanskap och därför är han där 
för musiken och inte för att festa. I Cavicchis undersökning om Spring-
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steen-fans framkommer det tydligt att “Fans see ordinary audience mem-
bers as passively responding to the more obvious and superficial elements 
of rock performance, interested only in having fun, partying and being 
entertained” (s. 91). Med andra ord handlar det åter igen om att känna till 
koderna och reglerna för hur du bör uppföra dig i olika fankulturer. Det är 
viktigt att inneha det subkulturella kapital som krävs. Finns inte det ses 
personen som en som inte är där för bandets och musikens skull, utan sna-
rare bara är där för att roa sig en stund. Vilket band som helst hade funge-
rat.  

Utövandet av ett fanskap kan därför också ses som en form av lek, som 
står i motsats till allvar. Detta resonemang skulle då innebära att man mås-
te skilja mellan sig själv som fan och sig själv som ansvarsfull vuxen. En 
ansvarsfull vuxen leker inte, och därför ses fanskap som något mindre 
seriöst. Att vara ett ansvarsfullt fan blir därmed en paradox. Huizinga 
(1945) säger att: ”Leken är inte det ’vanliga’ eller ’egentliga’ livet. Den 
innebär tvärtom att man flyr detta liv och träder in i en tillfälligt existeran-
de aktivitetssfär med en egen mening” (s. 17). Detta kan tolkas som att 
fansen tillfälligtvis lämnar sina vanliga liv för att inträda i sina fanskap, 
som kan fungera som lekplatser för dem. En lekplats är då ett ställe där de 
är fria att utöva sina fanskap och andra regler än de vardagliga gäller. Det 
är dock viktigt att känna till dessa regler för att kunna spela det spel som 
leken är. De som inte kan reglerna får heller inte vara med i leken. 

 

Att skapa en känsla  
Att lyssna extra mycket på bandet före en konsert är en viktig del av förbe-
redelserna för alla informanterna. Men det sker också ett extra intensivt 
lyssnande efteråt. Axel säger att före lyssnar han för att komma in i käns-
lan och efter för att bibehålla känslan från konserten. Detta, säger han, kan 
hålla i sig ett par månader, men sedan brukar han tröttna och inte lyssna 
alls på ett tag. Kiss-perioderna är dock ständigt återkommande eftersom 
han ser så många konsertklipp och på så viss upprätthåller han känslan 
från konserterna. Rickard talar om samma sak när han säger: 
 

Jag har haft perioder när jag inte lyssnat så mycket på dem. Men det tror 
jag… det hänger faktiskt ihop med hur ofta jag varit och sett dem. Har jag 
varit och sett dem så brukar jag ha en period efteråt när jag i stort sett bara 
lyssnar på dem […] det kan väl vara för att behålla minnena från konserter-
na, ja, de positiva vibbarna man får då (Rickard).  
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Detta som Rickard beskriver visar hur han upprätthåller sitt fanskap i var-
dagen. Genom att lyssna efter konserten minns han allt det positiva han 
fick ut av den, det som ger honom både mening och välmående i det dagli-
ga livet. Han vill stanna kvar i den sinnesstämning som upplevelsen skapa-
de, och en strategi är då att enbart lyssna på den musiken. När sedan sin-
nesstämningen börjar förändras är det också möjligt att lyssna på något 
annat. Samma sak är det för Sanne: ”Man är kvar i det och lyssnar bara på 
det. Både före och efter konserten.” Lyssnandet före handlar då om att ta 
sig in i den sinnesstämning som behövs för att få en så god och stor upple-
velse som möjligt.  

Det som sker är att alla informanterna tar med sig konsertupplevelsen i 
sitt vardagsliv och genom dessa upplevelser berikar de vardagen. Cavicchi 
(1998) säger: ”fandom is really about moving beyond the musical event 
and continuing one’s role as an audience member in everyday life” (s. 126). 
Han skiljer i sin undersökning av Springsteen-fans mellan den vanliga pu-
bliken och fan-publiken. Han menar att skillnaderna inte handlar om hur 
de konsumerar utan snarare om hur de deltar i ett evenemang. Den vanliga 
publiken går på en konsert och den roll de har som medlem av publiken 
försvinner i samma ögonblick som de lämnar konsertlokalen. Fan-publiken 
å andra sidan stannar kvar i sin roll som fan-publik och tar med sig denna 
identitet i sitt dagliga liv. De samlar och lyssnar på klipp från konserten, de 
köper tröjor och annan memorabilia och de håller kvar upplevelsen så 
länge de kan (s. 91). Cavicchi menar alltså att skillnaden mellan ett fan och 
den vanliga publiken är hur de deltar i ett evenemang och inte hur de an-
vänder själva produkterna. Informanterna producerar mening och sin iden-
titet genom att agera på olika sätt under en konsert, men också genom att 
se till att ta med sig känslan från konserten in i vardagen. Troligtvis en 
strategi för att hantera vardagen med alla dess måsten.  
  

Sammanfattande diskussion 
I kapitel 1 definierar jag fans och en av nivåerna kallar jag kultfans. Dessa 
är fans till band som fått något av en kultstatus. Det vill säga band som 
varit med länge och där fansen gjort banden till föremål för en kult (jämför 
”kultfilm” NE.se). När det pratas om kult annars är det lätt att detta för-
knippas med religion. Vi kan tala om kult i form av gudstjänst eller i form 
av religiös gruppering (”kult” NE.se). Jag skulle istället vilja tala om kult 
just som något som kopplas till en dyrkan av idoler med kultstatus. Fan-
skap kan därför tolkas som en sorts kvasireligion.  
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Fanskap handlar i stor utsträckning om att se upp till en artist och dennes 
musik. Hur denna beundran sker ser olika ut från person till person, vissa 
har stort fokus på artisten medan andra har större fokus på musiken. Den-
na beundran har vissa likheter med den vördnad som visas inom olika 
religioner. Inom religionen förekommer dyrkan av personer och föremål, 
och musiken har även där en central plats. Att sätta människor på piede-
staler är mycket vanligt inom både fanskapet och religionen. Likheter kan 
också ses i en konsertsituation som kan jämställas med en predikan där 
artisten ställs i centrum, som den som förkunnar ordet, och fansen blir 
församlingen som tar emot. Samtidigt blottar sig artisten för fansen på 
samma sätt som prästen gör för kyrkobesökarna. På båda ställena handlar 
det om att skapa mening i människors liv och att ge trygghet och tröst.  
     Både Axel och Kicki gör kopplingar till religion fast på olika sätt. Axel 
menar att människan har ett inneboende behov av att ha någon att se upp 
till och det spelar ingen roll om det rör sig om musik, sport eller någon 
inom ett annat område. För Kicki handlar det om att ha något att luta sig 
mot. Religionen ger trygghet, något att tro på och näring och styrka. Kicki, 
som växt upp inom en frikyrklig miljö, känner sig hemma inom dans-
bandsvärlden och anser att den ger henne samma saker som hon fick inom 
kyrkan. I och med att hon gjorde revolt i de sena tonåren tog hon till viss 
del avstånd från kyrkan, och trots att hon i viss utsträckning hittat tillbaka, 
är det ändå i dansbandsvärlden hon idag känner mest trygghet.  
 
Allt det som informanterna lärt sig under uppväxten om musik i allmänhet 
och sina favoritband i synnerhet, det vill säga den musikaliska habitus de 
bär med sig, är en förutsättning för hur de upplever och tolkar musik idag. 
Alla de koder och regler som de lärt sig kring sina bands kulturer är viktiga 
för den totala upplevelsen. För att tillgodogöra sig konsertupplevelsen på 
bästa sätt bör besökaren alltså känna till de kulturella regler och normer 
som gäller. Det är då inte enbart sådana kopplade till ett specifikt band 
eller artist, utan också sådana kopplade till större kulturella mönster i 
samhället. Rickard säger till exempel att det är stor skillnad mellan hur 
publiken agerar i England och Sverige. Rickard upplever det som att publi-
ken i Sverige ofta går på konserter bara för att det händer något i byn och 
menar att många dessutom är ordentligt överförfriskade. Status Quo spelar 
nästan uteslutande på små orter där det i regel inte sker speciellt mycket. 
Sannolikheten att folk går på utomhuskonsert med medhavd picknickkorg 
och förfriskningar är stor då det för en gång skull händer något på orten. 
Det betyder inte att besökarna vet vilket bandet är som spelar eller kan 
deras repertoar. Detta medför att majoriteten av publiken inte heller är 
bekanta med de regler som gäller för hur den bör agera under just en Sta-
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tus Quo-konsert. Detta är stor skillnad mot i England där de flesta går på 
konserten för att de tycker om bandet och de vet hur de ska uppföra sig, 
vilka ritualer som bör genomföras.  
 
De starka upplevelserna informanterna upplevt i samband med konserter 
genererar något stort och viktigt för dem, och kan till viss del jämföras 
med religiösa upplevelser (se även Gabrielsson 2008:216ff). Ibland kan så 
starka upplevelser framträda att individen upplever nya insikter och/eller 
ett helande (se också Ruud 2002b). Till exempel kan det sätt på vilket Tina 
blev, det hon kallar för, ett ”riktigt” fan liknas vid att få en uppenbarelse. 
Före konserten var hon ett vanligt fan medan hon efter var ett hardcorefan 
(se kapitel 5). Konserten utlöste hennes fanskap och blev en storts över-
gångsrit från hennes vanliga liv till det nya livet där hon kom att använda 
Status Quos musik för att hantera vardagen. Upplevelserna ger informan-
terna en känsla av välbefinnande och de ritualer som hör samman med 
dessa kan ses som ett slags populärmusikaliskt kvasireligionsutövande.  
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Kapitel 12 

Autenticitetshantering  
Kärnan i informanternas musikintresse utgörs av olika strategier för att 
hantera sina individuella livssituationer. Musiken de uppskattar mest pas-
sar dem och de liv de lever, och de har utvecklat olika handlingsmönster 
som kan förklara dessa livssituationer. Genom ett antal strategier, som är 
både medvetna och omedvetna, arbetar de med olika legitimeringsprojekt 
som innebär allt från tillskrivande av autenticitet till ett diskursivt vetande. 
Autenticitetshanteringen visar sig på olika sätt, beroende på vem det rör sig 
om, och det handlar om allt från att gömma undan föremål eller klä sig på 
visst vis, till hur de talar om sig själva som fans och hur de väljer att visa 
upp sig och sina fanskap. En förutsättning för informanterna att vara fans 
till dessa band är att de ser sina idoler som autentiska och som band som 
passar in i deras livsvärldar.  

 

Autenticitet  
Fansen tillskriver sina band olika typer av autenticitet utifrån vad som är 
viktigt för de dem. Informanterna lyfter fram olika aspekter hos banden, 
som det som visar på autenticitet. I ett brett perspektiv handlar det i första 
hand om autenticitet i en genre. Sanne säger:   
 

Rockfansen är trogna sina band medan popfansen skiftar efter vad som är 
populärt (Sanne).  

 
Hon generaliserar när hon gör sitt uttalande och positionerar sig som den 
hårdrockare hon är. Sanne vill genom uttalandet visa att hon är trogen sitt 
band och hon menar att detta gäller för alla som uppskattar rockmusik. 
Sanne ansluter sig här till den uppfattningen att popen, mycket förenklat, 
kan sägas ha sina rötter i noterad musik såsom i Tin Pan Alley-musiken.43 
Det vill säga populära sånger som skrevs och producerades enligt löpande-
band-principen och som trycktes upp på noter för att kunna spelas i hem-
men. Rocken å andra sidan har sina rötter i blues och country & western 
och är gehörsbaserad. Att vara gehörsbaserad förknippas med en viss grad 
av autenticitet och därmed också en högre status. Ett annat resonemang 
                                                      
43 Amerikansk schlagerfabrik som var mest framgångsrik mellan 1910 och 1950 
och producerade en rad så kallade evergreens med kompositörer som Irvin Berlin 
och George Gershwin. På liknande sätt skapades och producerades schlagermusi-
ken i Sverige. 
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angående autenticitet rör kontakten mellan artist och publik. Inom rock-
musiken anses det finnas ett starkt band mellan artist och publik, något 
som då skulle saknas inom popmusiken (se också Negus 1996). Flera fors-
kare har resonerat kring begreppen och till exempel Frith (2001) för en 
diskussion om konceptet pop där han menar att pop lika ofta som det de-
finieras utifrån vad det är definieras utifrån vad det inte är: ”it is what´s 
left when all the other forms of popular music are stripped away” (s. 95). 
Pop blir enligt detta resonemang en sorts restprodukt med lågt värde. Pop 
är musik avsedd att tilltala ”alla”. Musiken kan inte placeras in i en speci-
ell subkultur, och visar inte heller på en speciell smak, och den är profes-
sionellt producerad med speciella framgångsrika låtskrivare som bas. Artis-
ten lanseras av produktionsteam och skivbolag och det är därmed ingen 
do-it-yourself-musik. Pop är hantverk och det handlar om att artisten ska 
kunna uttrycka vardagliga känslor så att det tilltalar lyssnaren (Frith 
2001:95f). Frith menar att: ”Pop music could be defined as the music we 
listen to without meaning to: the songs we know without knowing how we 
know them” (s. 104).  

Även Axel resonerar kring begreppet genre när han säger:  
 

Men om man skulle vara singer/songwriter och göra så [härma en förebild] 
så skulle det vara fel inom den genren. -Men så där kan man inte göra. Se på 
Dylan när han började spela elektriskt, alla bara skrek Judas. Han bedrar 
sin genre. Det tror jag är jätteviktigt inom varje genre att det finns givna 
ramar och dem får du inte ge dig utanför (Axel).  

 
Axel menar i citatet att det är viktigt att hålla sig till de regler som gäller 
för en genre. Det är därför betydelsefullt att ha den typ av populärkultu-
rellt kapital som krävs för att känna till, inte bara sin favoritgenre, utan 
också andra genrer, för att kunna göra både estetiska och musikaliska 
bedömningar av artister. Därför är en av förutsättningarna för fanskapen 
att informanterna ser sina band som autentiska och passande in i en viss 
genre, och det gör de också. Detta trots att mediabilden, av i huvudsak 
Status Quo och Kiss, förändrats en del med tiden och från att ursprungli-
gen placerats in i rockgenren respektive hårdrockgenren har de genom åren 
musikaliskt vandrat genom flera andra genrer. För Lasse Stefanz del där-
emot, är deras placering i dansbandsgenren obestridlig. Ingen av informan-
terna ifrågasätter dock bandens placering i ursprungsgenrerna och det rå-
der konsensus bland fansen i stort i vilken genre de ska placeras in. Status 
Quo är i fansens ögon ett boogie woogie-band medan Kiss är ett självklart 
hårdrocksband.  
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Samma sound och samma typ av låtar kan ses hos alla tre banden idag 
som när de började sin karriär. Det är ingen större skillnad på textinnehåll 
och melodityper idag mot när banden bildades. Weinstein (2000) talar om 
att gå från autentiskt till icke-autentiskt. Hon säger att efter hand som 
artisterna blir äldre får de andra värderingar som kanske inte passar ihop 
med genrens koder och regler: 
 

Singing words that once expressed oneself but no longer does puts the heavy 
metal star in a compromised state. By the age of thirty-five he may still be 
working within the same signature sound and lyrical theme that he had be-
gun with eighteen years earlier (s. 90).  

 
I Weinsteins undersökning handlar det om hårdrocksband, men detta reso-
nemang kan appliceras på alla band i olika genrer. Kanske detta är förklar-
ingen till att Kickis arbetskamrater favoriserade yngre dansband som Date 
och Barbados. Sångarna i dessa yngre band är fortfarande trovärdiga när 
de till exempel sjunger om kärlek, medan Lasse Stefanz sångare Olle Jöns-
son inte längre är det då han förväntas fokusera på andra saker i livet. För 
Status Quos och Kiss del spelar också det faktum in att de gästspelat i 
andra genrer än sina ursprungsgenrer, och de har därmed brutit med de 
genrespecifika drag som de förväntas ha. Därför har de gått från att vara 
autentiska till icke-autentiska och detta blir då en förklaring till varför de, i 
huvudsak av journalister och av dem inom akademin, anses vara lågstatus-
band, det vill säga band med låg autenticitet.  

Autenticitet konstrueras av var och en och är inget som finns inneboen-
de hos en artist eller i en genre. Autenticitet handlar inte enbart om att 
skriva och framföra låtar, utan också om hur bandet väljer att framställa 
sig själv, både genom uttalande i media och genom sitt agerande på scen. 
Dessutom handlar det om hur banden framställs av journalister och fors-
kare, det vill säga de som tillhör dem som oftast kommer med olika smak-
omdömen och som väljer vilka artister som är värda att skriva om. För 
fansen är det dock oproblematiskt då de ser artisterna som autentiska, 
oavsett hur andra uppfattar dem. Problemen som uppstår är av annan 
karaktär och handlar om hur fansen hanterar det faktum att omvärlden 
har en annan syn på artisterna än vad de själva har.  
 

Hur banden framställer sig själva 
Det är viktigt för informanterna hur banden väljer att framställa sig själva. 
Sanne skräder inte orden när hon uttrycker sig om dagens Kiss:   
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Jag tycker att Kiss idag är ett coverband. Hade de tagit bort sminket hade 
det varit okej med Tommy Thayer och Eric Singer. Men Tommy med Ace-
smink och Eric med Peter-smink… nej, nej, nej… nu är de mycket mer in-
tresserade av pengar än av musiken (Sanne).  

 
Sanne visar genom sitt uttalande att hon har en något ambivalent inställ-
ning till bandet. Egentligen tycks det som om problemet ligger i att någon 
spelar rollerna av de två originalmedlemmarna, och det anser hon vara fel. 
Autenticiteten för Sanne verkar sitta i huruvida de uppträder som sig själv, 
eller spelar rollen av någon annan. Därför är hennes förklaring att de eko-
nomiska intressena styr över de musikaliska, och det är därför hon inte 
anser sig ha samma känsla för dagens Kiss som för originalsättningen. Axel 
reflekterar också över rollerna i bandet när han säger:  
 

Det är en roll på något vis som de spelar och sminkar man upp någon och 
de spelar den rollen så köper väl folk det betydligt enklare än om någon 
skulle ställa sig och spela Mick Jagger. Det skulle inte funka på samma sätt. 
Kiss är ju speciellt eftersom de är som några seriefigurer eller superhjältar el-
ler någonting. Det funkar (Axel).  

 
Axel ser på det på ett annat sätt än vad Sanne gör. Han ser möjligheterna i 
att bandet som sådant är autentiskt genom att de behållit samma smink-
ning under alla år. Om man tittar på bandet som helhet, utan att bry sig 
om att det är olika individer bakom maskerna, så framstår de som auten-
tiska i sitt visuella uttryck. Axel menar att det är kvaliteten i musiken, me-
lodierna, som gör att vissa band lever kvar genom flera generationer. Han 
säger att de tidiga Kiss-låtarna har mycket bra melodier och han tycker det 
är tråkigt att man ofta bortser från Kiss musik när man pratar om dem. 
Om det bara skulle vara en image så menar han att bandet inte skulle hålla 
genom åren. Här delar han uppfattning med Sanne om att varumärket Kiss 
är större än musikgruppen Kiss. Musikgruppen Kiss glöms gärna bort och 
autenticiteten ifrågasätts just därför. Kiss autenticitet ligger kanske snarare 
i att de håller fast vid att de vill ses som ett superhjälteband och att de är 
ute efter att tjäna pengar. Det är det ingen som ifrågasätter.  
 
En annan viktig aspekt av autenticitetsresonemanget är att det för fansen 
är mycket viktigt att artisterna själv framför sina låtar, att de spelar själv. 
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Sen något år efteråt var jag på isstadion och såg Europe och det var så ex-
tremt bra ljud att jag tänkte att det måste vara playback. Men sen tappade 
han [Joey Tempest] något och då såg man att det var på riktigt (Erik).   

 
Erik ägde en viss misstänksamhet mot bandet då det lät för bra. Han ut-
trycker lättnad när han säger att ”det var på riktigt”, det vill säga motsat-
sen till ”på låtsas”. Alltså tycks han mena att om det är playback, då är det 
inte trovärdigt och äkta utan något konstruerat just för tillfället. Om det är 
för perfekt tror vi inte att det är på riktigt. En konsert är alltså en garanti 
för autenticitet. Om bandet spelar och framför sin musik live på ett trovär-
digt sätt säkerställer detta att de är det de utger sig för att vara. Detta är 
också vad Auslander (2006) säger: ”Live performance has long been un-
derstood as the realm of the authentic, the true test of musicianship undis-
guised by studio trickery” (s. 89). Möjligheterna att fuska med framföran-
det är inte lika stora i en livesituation som det är i en inspelningsstudio och 
därför är det troligare att artisterna spelar själv live (även om det absolut 
förekommer både sing- och playback). Även Sanne lyfter fram att det är 
viktigt att bandet spelar själv för trovärdighetens skull, och Axel och Rick-
ard resonerar kring de små nyanserna under en konsert, som bara kan 
upplevas av dem som de kallar ”de riktiga fansen”, där förutsättningen är 
att bandet spelar själv och därmed visar att de har förmåga att variera sig 
lite. De är inte statiska som musiker. Dessutom måste de stå för de låtar de 
framför. Detta är inget problem för varken Status Quo eller Kiss då de 
skriver majoriteten av sitt material själva, men det kan innebära problem 
för ett dansband som inte skriver sina egna låtar. Därför är det extra vik-
tigt för ett band som Lasse Stefanz att välja rätt material. Kicki säger: 
 

Det är så… det säger de i alla fall [Lasse Stefanz] att de gör ingen låt som de 
inte kan stå för. Det märks. Det är nog därför de är så hemskt populära 
också, den här äktheten. Det hade ju varit lätt för dem att ställa upp i Melo-
difestivalen med en skitlåt. Nej, det gör de inte (Kicki). 

 
Kicki menar att från början var det tänkt att Lasse Stefanz skulle vara med 
i Melodifestivalen 2009. Lasse Stefanz tackade nej till låten de fick, då de 
sade att de inte kunde stå för den, och det var istället Thorleifs som fram-
förde den i tävlingen. I Kickis ögon höjde detta beslut deras autenticitet. 
Genom att avstå låten och därmed evenemanget visade bandet att det be-
tydde mer för dem att vara trogna sin stil än att synas i teve. Musiken var 
viktigare än pengarna. Också Erik funderar kring Lasse Stefanz repertoar:  
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Nu är de [Lasse Stefanz] så gamla också, så de hade inte spelat in något som 
de inte tyckt var okej (Erik).  

 
Det Erik tycks mena i citatet är att med ålder kommer visdom. Idag har de 
i bandet sådan erfarenhet, men också sådan hög status inom dansbandgen-
ren, att de har möjlighet att själva välja vilken musik de vill spela och i 
vilka sammanhang de vill uppträda. Detta är inte självklart för nyare band 
som försöker slå sig in i den hårda musikbranschen. Lasse Stefanz har dock 
funnits med så pass länge att de kan ta dessa beslut. Detta höjer troligtvis 
deras autenticitet hos fansen och de framstår som trygga och äkta, ett band 
som står för sin musik. Erik säger också att Lasse Stefanz alltid spelat själv 
på sina skivor, till skillnad från till exempel Vikingarna, som haft hjälp av 
studiomusiker. Även texterna är viktiga och betyder mycket inom dans-
bandsvärlden där de ska tala till lyssnaren. Kicki: 
 

Äktheten finns där […] de kan inte sjunga de låtarna utan att ha äktheten 
(Kicki).  

 
Kicki är mycket tydlig med att för henne är det äkta när Olle Jönsson 
sjunger och bandet framför sina låtar. Hon bryr sig inte alls om huruvida 
det är de själv som komponerat dem eller om det är någon annan, så länge 
de tror på vad de sjunger och spelar (se också föregående kapitel om per-
sonlig autenticitet). Detta till skillnad från Erik som är lite mer miss-
tänksamt lagd: 
 

Från början ända fram till De sista ljuva åren skrev Christer Ericsson ut att 
det var han som skrev låtarna. Sen har han använt sig av ett antal olika 
pseudonymer. Jag vet inte men… med De sista ljuva så har det väl blivit så 
att folk frågat om det är självupplevt och så, och han blev så trött på det så 
han hittade på namn hela tiden. Men jag tror att det är han som är med på 
varje skiva, även om han förnekar det själv. Kent Fingal44… hur troligt är 
det att någon heter så… där tror jag att det är något skumt (Erik).   

 
Här har vi ännu en gång ett exempel på Eriks försök att legitimera sig och 
sin musiksmak. Genom att säga sig genomskåda artistens försök till ano-
nymitet försöker han höja sin status som innehavare av ett stort subkultu-
rellt kapital gällande dansbandskultur. Oavsett hur han ser på detta är 
                                                      
44 Kent Fingal finns dock på riktigt och är en av de stora låtskrivarna inom dans-
bandsgenren (Eriksson 2008). 
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texterna viktiga för Erik och han refererar till sin uppväxt och föräldrarnas 
uppenbara vilja att driva sina barn till att bli bättre idrottare när han säger: 
 

Det kan vara anledningen till att man lyssnar på texter. De har bra texter 
om sådana grejor, vardagliga händelser och sånt. Lasse Stefanz har jordnära 
texter som inte alltid fastnar, men de kan vara betydelsefulla i alla fall 
(Erik).  

 
Det Erik verkar mena är att det finns något i Lasse Stefanz texter som talar 
till honom, precis som till Kicki, och som han finner tröst och trygghet i. 
Han kan spegla sig själv i texterna och även om han inte har helt fokus på 
dem så är han fri att använda sig av dem när han behöver. Normalt sett är 
texter viktiga som litterära kvaliteter, men dansbandstexter brukar inte 
räknas som sådana texter. Därför ses de ofta som oviktiga och oseriösa. De 
artister som idag åtnjuter en hög status inom populärmusiken är de som 
ses som någon form av poeter. Shuker (2008) ger som exempel singer/ 
songwritergenren där artisterna framför eget material, ofta på akustisk 
gitarr eller piano. Deras texter har i stor utsträckning analyserats och artis-
terna har fått status som författare snarare än låtskrivare. Bob Dylan och 
Bruce Springsteen är båda artister som är i besittning av en status av hög 
autenticitet och ett äkta författarskap, även om de båda uppträder med 
bakgrundsband (s. 53). Även Keightley (2001) lyfter fram artisten som 
”författare” och menar att detta är starkt kopplat till ”självet”. Om inte 
artisten själv skriver sina texter och framför sin egen musik så avskärmar 
hon eller han sig från sitt musikerskap och tappar därmed trovärdighet 
(s.134).  

Detta kan vara en annan förklaring till att både Status Quo och Kiss ses 
som band med låg autenticitet, om fokus ligger på melodier eller liknande 
är man inte lika mycket värd. Eftersom Lasse Stefanz inte skriver sina tex-
ter själv kan de inte heller få hög status, annat än bland fansen. Det skulle 
därför kunna handla om naturligt äkta kontra kulturellt äkta, i de olika 
gruppernas ögon är det skillnad. För informanterna handlar det om natur-
ligt äkta, medan det för forskare och för personer inom medievärlden 
handlar om kulturellt äkta. I mångt och mycket handlar det om hur be-
greppet autenticitet definieras:   
 

’Authentic’ designates those music, musicians, and musical experiences seen 
to be direct and honest, uncorrupted by commerce, trendiness, derivative-
ness, a lack of inspiration and so on. ‘Authentic’ is a term affixed to music 
which offers sincere expressions of genuine feeling, original creativity, or an 
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organic sense of community. Authenticity is not something ‘in’ the music, 
though it is frequently experienced as such, believed to be actually audible, 
and taken to have material form. Rather, authenticity is a value, a quality 
we ascribe to perceived relationships between music, socio-industrial prac-
tises, and listeners or audiences (Keightley 2001:131).  

 
Keightley menar att det som uppfattas som autentiskt för oss inte nödvän-
digtvis ses som autentiskt av någon annan. Dessutom kan den musik som 
vi såg som autentisk när vi växte upp upplevas som icke-autentisk idag och 
tvärtom. I slutänden handlar det om att begreppet används för att legitime-
ra sin musiksmak. Också Lilliestam (1998) diskuterar autenticitetsbegrep-
pet och menar, precis som Keightley, att detta alltid är subjektivt konstrue-
rat, det vill säga det som är autentiskt för mig behöver inte vara det för 
någon annan. Därför kan begreppet användas i konstruktionen av ens 
identitet och som en förevändning för varför man tycker om speciell musik, 
men också för att se ner på andra som uppskattar ”icke-autentisk” musik. 
Ofta, menar Lilliestam, talar musiker om trovärdighet. En trovärdighet 
som handlar om att skapa en image och upprätthålla denna image genom 
att ses i de rätta sammanhangen och inte sälja sig. Autenticitetstankarna 
har sedan 60-talet handlat om huruvida texter är självbiografiska eller ej 
och därmed också äkta och sanna (Lilliestam 1998:158). Trovärdigheten 
har också att göra med vilken musik ett band väljer att spela. Frith (1996a) 
resonerar kring hur det talats om ”dålig” musik och menar att den blivit 
liktydig med imitativ och repetitiv musik. En artist kan kritiseras för att 
låta för mycket som någon annan eller till och med för att låta för mycket 
som sig själv. Det vill säga hålla fast vid sin stil genom åren och inte för-
ändra alltför mycket, som till exempel Status Quo. Många band arbetar 
också med att låna andras låtar (exempelvis dansbandstraditionen) och han 
säger att: ”The cover version is almost always heard as bad” (s. 69).     
 

Dansband som lågstatus   
Erik använder sig av ett diskursivt vetande då han ofta talar om hur andra 
upplever och ser på dansbandsgenren. Han säger: 
 

Jag har en kollega på träningen. Han är rektor och lite så där mer kultiverad 
och han tycker att det är fruktansvärt hemskt [med dansbandsmusik] (Erik).  

 
Eriks tycks mena att eftersom kollegan har ett stort utbildningskapital har 
han också ett stort kulturellt kapital. Genom sitt kulturella kapital har han 
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då per automatik uppfattningen att dansbandsmusik är dålig. Erik säger 
också att den stad kollegan kommer ifrån inte har någon som helst kopp-
ling till dansbandstraditionen, och Erik ser det som en förklaring till varför 
han inte uppskattar dansbandsmusik. Det är helt enkelt inte möjligt, då 
han är född och uppväxt i just den staden. Här skriver Erik in sig i den 
uppfattning som säger att dansband är en lågstatusgenre och att den geo-
grafiska hemvisten har betydelse för huruvida man uppskattar musiken 
eller ej. Ehn och Löfgren (2001) säger:  
 

Genom att växa upp i en by eller en storstadsförort lär man sig betrakta 
världen på ett visst sätt, man lär sig klassificera och tolka efter givna mallar. 
Dessa ordnade principer är ofta omedvetna, det kulturella blir något som 
man tänker med på ett alldeles oreflekterat sätt. Föreställningar om tid, 
rum, natur och kön, för att bara nämna några dimensioner, är så att säga 
inbyggda i det dagliga livets prat och göromål (s. 10).  

 
För Erik tycks det vara helt naturligt att resonera som han gör. I den lilla 
by han kommer från talas det om musik och smak på ett speciellt sätt som 
präglat dem som växt upp där. De kollektiva kulturella uppfattningar som 
återfinns i byn skapar en osynlig gemenskap, som är svår att göra sig fri 
ifrån då den oftast är omedveten. I slutänden handlar det mycket om hur 
människan påverkas under sin uppväxt och vad hon tar till sig av det hon 
upplever.  

 
Dansbandsmusiken hade och har generellt låg status och föraktas av 
många. Trots detta är det en oerhört populär genre och tusentals männi-
skor är varje vecka ute och dansar till sina favoritband. Lilliestam (1998) 
skriver att ”Vad man ’vet’ om denna publik är att den i hög utsträckning 
är blandad, men domineras av medelålders och arbetarklass och dessutom 
främst är hemmahörande i småstäder och på landsbygd” (s. 310). Dock är 
få undersökningar gjorda, så huruvida detta är med sanning överstämman-
de kan man inte vara helt säker på. Trondman (1994) menar att få perso-
ner har ett neutralt förhållande till dansbandsmusik. Antingen älskar man 
den eller så hatar man den. Där mellan finns en kategori som säger sig 
älska att dansa till musiken, men som aldrig skulle kunna tänka sig att 
lyssna till den utanför dansbanan (s. 201).  
 
Erik kom tidigt i kontakt med dansbandsmusiken genom sin bror och för 
honom var den, likväl som annan populär musik, det som det lyssnades på 
bland ungdomarna. I hans hemby var det socialt accepterat att lyssna på 



I eva kjellander Jag och mitt fanskap194  I  EVA KJELLANDER JAG OCH MITT FANSKAP 
 
194 

dansband. Erik säger dessutom att man lika gärna kan lyssna på dans-
bandsmusik som något annat. Han gör en jämförelse med Status Quo och 
menar att det är samma typ av musik: tre ackord och en trallvänlig melodi. 
Erik bodde i en liten by på landet och grannarnas pojkar var lekkamrater. 
De spelade mycket landhockey och höll på olika lag, mer som en lek än av 
kunskap. Samma sak blev det med musiken. Kamraterna höll på Flamin-
gokvintetten och Thorleifs. De var de stora dansbanden då, och Erik höll 
på Lasse Stefanz för att brodern kört deras turnébuss under flera år: 
 

Då låg man i klart underläge på den tiden. Flamingokvintetten och Thorleifs 
var jättestora på 70-talet (Erik). 

 
Erik valde alltså att hålla på Lasse Stefanz trots att de vid denna tidpunkt 
enbart var ett lokalt skånskt dansband. Genom att hålla sig inom dans-
bandsgenren visade han att han tillhörde gemenskapen bland kamraterna, 
han gick inte utanför den smakgemenskap som existerade bland jämnåriga 
i byn. Men genom att välja ett band som inte var bland de populäraste 
visade han också att han gick sin egen väg och gjorde sina egna val. Erik 
höll på Lasse Stefanz för att han kände till dem och alltså inte i första hand 
för att han tyckte musiken var bra. Det blev en lek med vännerna om vilket 
band eller hockeylag man skulle hålla på. Men det verkar trots allt som om 
dansband hade en stor betydelse på orten då alla valde just dansband att 
hålla på.  

 

Legitimeringsstrategier  
Vissa av informanterna vill inte framställa sig som för mycket fan, medan 
andra vill göra precis det. En förklaring kan vara att begreppet idoler har 
en liten negativa klang. Få vuxna människor vill erkänna att de har idoler 
då dessa anses vara något som hör barn och ungdomar till (se också Bossi-
us & Lilliestam 2011).  
 
Erik talar hela tiden om sig själv som den som inte avviker. Istället för att 
framstå som avvikaren framställer han alla andra så att de passar in i hans 
omvärldsuppfattning. Han gör uttalanden som att ”man kan inte lyssna på 
en hel hårdrocksskiva i ett sträck, det blir för skrikigt”, ”alla 15-åringar 
lyssnade på dansband under 70-talet”, ”de flesta tycker om dansband i 
smyg, man kan lika gärna lyssna på det som något annat”. Det finns ett 
stort behov hos honom att legitimera sin musiksmak. Han talar också om 
överdrivna fanskap där människor blir för fanatiska och menar att det är 
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de som följer bandet på spelning efter spelning. Både Axel och Rickard 
talar också om överdrivna fanskap och de ser sig själv som personer som 
har en uppfattning om vad som är rimligt och vad som är överdrivet. Tina 
menar att det går överstyr om man skadar andra på något sätt och säger:  
 

Jag skulle nog placera mig i mitten... kanske tre och en halv eller fyra efter-
som mitt intresse nog är mer än genomsnittet, men ändå inte går överstyr 
fullständigt. Jag går på flera gigs årligen, jag åker på tributeträffar och för-
söker köpa nytt (och gammalt) bandrelaterat material när jag får tillfälle. 
Det är ju fortfarande så att jag väljer bort ganska mycket av "Quo-andet" 
till förmån för familjen och för att jag helt enkelt inte har råd (Tina).  

 
Tina beskriver sig själv i citatet som ett fan som är något över genomsnit-
tet. Hon tycks mena att så länge hon väljer familjen framför musiken så 
går det inte överstyr. Tina hör till dem som följer bandet under hela turné-
er, i alla fall i Sverige, och utifrån Eriks synsätt skulle det då vara ett över-
drivet beteende. Alltså är det möjligt att tolka ett fanskap på väldigt många 
olika sätt. Det som är överdrivet för en person är inte det för en annan. 
Allt har att göra med hur individen ser på sig själv, på andra och på om-
världen. Det får därmed stor betydelse i vilken kontext man befinner sig 
och tolkar andra utifrån, vilken habitus man besitter. Varken Sanne eller 
Kicki tänker på samma sätt som någon av de andra. De ser sig själva som 
de största fansen och är stolta över det. De bryr sig inte om hur andra ser 
på dem. Det gör troligtvis de andra informanterna och det är förmodligen 
det som gör att de inte vill tala om sig själv som så stora fans. Rickard talar 
också om andra fans som ”de riktiga fansen”. Vissa av dem är bekanta 
med den uppfattning som finns att idoler hör ungdomen till och inget som 
man har efter man fyllt 15 år. Därför förhåller de sig på ett eller annat sätt 
till den uppfattningen, alla utom Sanne och Kicki. Erik är dessutom medve-
ten om att dansband är en lågstatusgenre, och genom sina olika uttalanden 
försöker han på flera sätt legitimera sin musiksmak. Genom att förklara att 
alla andra också egentligen tycker om dansbandsmusik försöker han fram-
ställa sig som den som genomskådat omgivningen.  

 

Sammanfattande diskussion 
Autenticitet är något som ständigt skapas och därmed inget som finns in-
byggt i musiken eller människan. Det finns olika typer av autenticitet: soci-
al, ideologisk, personlig osv. Även om en artist strävar efter att framstå 
som autentisk ligger det inte på honom eller henne att avgöra om det verk-
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ligen är så. Det är lyssnarna, fansen, som fäller avgörandet. Oavsett om de 
sjunger egna eller andras texter är det fullt möjligt att upplevas som tro-
värdig. Om sångaren kan identifiera sig med textens berättarröst och gör 
detta på ett trovärdigt sätt ses han som äkta, i alla fall av sina fans. Detta 
håller också Bergman med flera (2011) med om: ”En artist blir äkta för att 
rätt person har identifierat henne eller honom som det” (s. 48). Alltså spe-
lar det inte så stor roll vilken genre vi talar om. Arvidsson (2008) menar 
att: 
 

Sammantaget ska det bli en image – en image som känns trovärdig för den 
publik som eftersträvas, och som är förenlig med den musikerroll som hör 
samman med publiken (s. 306).  

 
Vi gör oss hela tiden uppfattningar om människor i vår omgivning och 
detta sker genom att vi interagerar med dem. Fanskap handlar både om 
interaktion mellan fans och artist, och om kommunikation dem emellan. 
Fansen bildar sig uppfattningar om artisterna utifrån det de läser om dem, 
hur de uppför sig under intervjuer, hur deras musik låter och hur de agerar 
under en konsert. Musiken bygger och bekräftar informanternas identiteter 
och talar till dem på ett äkta sätt. Det är autentisk musik för dem. Trots att 
både Sanne och Axel ser på Kiss med en viss misstänksamhet verkar de 
lägga denna åt sidan i sina vardagliga fanskap. Kiss är trovärdiga när de 
lyssnar på dem eller när de ser dem live, men om de fördjupar sina tankar 
kring bandet kommer misstänksamheten upp till ytan igen. Detta har till 
största del att göra med varumärket Kiss. Det kan också vara så att Sanne 
och Axel inte anser det vara acceptabelt att enbart vara ute efter att tjäna 
pengar och detta kan då förklara deras resonemang. De måste ställa sig 
misstänksamma mot detta då det inte är försvarbart gentemot omgivning-
en. Övriga fyra har ett mer okomplicerat förhållande till sina idoler. De ser 
dem som högst autentiska och kan också förklara varför. Banden anses 
inte längre göra något de inte kan stå för och de håller fast vid sin image. 
Lasse Stefanz låttexter uppfattas som jordnära och äkta, och informanter-
na uppfattar musikaliska drag som delvis sanna också i en utommusikalisk 
innebörd. Allt handlar om autenticitet och informanterna bestämmer vilka 
som har och inte har autenticitet. På så sätt legitimerar de sina roller i fan-
gemenskaperna, genom att de visar hur de talar om äkta musik. Sättet de 
reflekterar kring autenticitet på blir därmed också ett sätt att hantera sina 
lågstatuspositioner. Genom att se banden som äkta kan de spegla sig i dem 
och därmed känna sig själva som äkta människor.  
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Autenticitetshanteringen är själva kärnan som deras fanskap kretsar kring. 
Legitimeringsstrategierna som används tar olika mycket plats i informan-
ternas livsvärldar och de har alla olika sätt att hantera dem på. Musiken de 
lyssnar på får dem att känna sig hemma, och det ger dem en känsla av 
trygghet och stabilitet. Ruud (1992) skriver: 

 

De emosjoner som skapes gjennom musikken garenterer troverdigheten i 
ektheten i opplevelsen; emosjoner sementerer og naturaliserer vår 
ideologiske og kulturelle posisjon (s. 75).  

 
Utifrån ovanstående citat menar jag att informanternas upplevelser av sina 
favoritband går att koppla till vilka de är och varifrån de kommer, det vill 
säga vilka förhoppningar de har på hur musiken ska låta och på vilket sätt 
den ska tilltala dem. Musikens mening återfinns i den kultur i vilken fansen 
befinner sig, och de utnyttjar i stor utsträckning sin musiks upplevda me-
ning för att hantera sina livssituationer. Ruud fortsätter:  
 

Ved å slutte opp om musikken bekrefter vi samtidig vår tillhørighet, vår 
felles base av verdier (s. 78).   

 
Genom att identifiera sig med en viss musikstil identifierar de sig samtidigt 
med en större grupp av människor som alla kan sägas tillhöra samma kul-
tur. Denna gemenskap blir viktig för individen i det fortsatta arbetet med 
att hantera sitt liv och sin livssituation. Den kulturella position utifrån 
vilken informanterna lyssnar på musik avgör vilken musik det är möjligt 
för dem att uppskatta. Den måste passa in i deras övriga liv. Genom att de 
på olika sätt fastnat för lågstatusband måste de också, utifrån sina olika 
livssituationer, finna just de strategier som passar var och en bäst i deras 
fortsatta interaktion med omvärlden.  
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Kapitel 13 

Slutdiskussion  
Syftet med undersökningen var att undersöka hur och varför vuxna männi-
skor med ett specialintresse för en viss artist använder musiken och utövar 
fanskapet i sina liv. Utifrån detta har jag genomfört en grounded theory-
analys där jag besvarat syftet via fyra olika kategoridiskussioner samt en 
kärnkategoridiskussion. I denna slutdiskussion kommer jag att knyta 
samman eventuellt lösa trådar och också lyfta fram förslag på fortsatt 
forskning.  

 
Kärnkategorin har jag valt att kalla autenticitetshantering. I stor utsträck-
ning handlar det om hur de sex individerna, utifrån sina olika livssituatio-
ner, använder sig av sina fanskap för att hantera det faktum att de alla är 
fans till band med låg status. De har alla utarbetat olika strategier för att 
hantera omgivningens uppfattningar om dem, och i favoritmusiken har de 
funnit en trygg fristad. De olika kategorierna kan bindas ihop med hjälp av 
Ruuds olika rum där det personliga rummet utgår från tankar om hur vi 
skapar oss genom livet. Musiken går som en röd tråd genom informanter-
nas liv och de har tagit den till hjälp för att bli dem de är idag. Det sociala 
rummet handlar sedan om hur de interagerat med andra för att skapa sig 
som fans. De lever i ett visst samhälle och de är bundna av de mönster som 
finns där. Tidens och platsens rum är betydelsefullt för fansen som legiti-
meringshjälp. Genom att knyta olika föremål och händelser till tidpunkter i 
livet skapar de kartor som blir meningsfulla för dem, och till slut tar alla de 
upplevelser de får, i huvudsak via konsertbesök, in dem i det transpersonli-
ga rummet, där de hämtar näring och kraft för att hantera sina liv. De fyra 
rummen kan alla kopplas till kärnkategorin som olika pusselbitar i autenti-
citetshanteringen.  

 
I denna studie framstår finkultur som ett slags motsats till den musik som 
mina informanter lyssnar på. Informanterna måste på något sätt förhålla 
sig till det faktum att det finns en annan kultur än den de känner sig hem-
ma i. De olika möjligheterna som står till buds handlar därför i stor ut-
sträckning om att identifiera sig med den kultur som känns mest rätt. Alla 
sex har skaffat sig de populärkulturella- och subkulturella kapital som 
krävs för att de ska kunna ingå i sina respektive fankulturer. De olika for-
merna av kapital kan på olika sätt omvandlas till något som ger informan-
terna högre status, och på det viset finner de ett logiskt utbyte i sina fan-
skap. Ju mer kunskap fanet har, desto trovärdigare blir han eller hon som 
fan, och ett stort subkulturellt kapital visar att man är någon inom sin 
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Kapitel 13 

Slutdiskussion  
Syftet med undersökningen var att undersöka hur och varför vuxna männi-
skor med ett specialintresse för en viss artist använder musiken och utövar 
fanskapet i sina liv. Utifrån detta har jag genomfört en grounded theory-
analys där jag besvarat syftet via fyra olika kategoridiskussioner samt en 
kärnkategoridiskussion. I denna slutdiskussion kommer jag att knyta 
samman eventuellt lösa trådar och också lyfta fram förslag på fortsatt 
forskning.  

 
Kärnkategorin har jag valt att kalla autenticitetshantering. I stor utsträck-
ning handlar det om hur de sex individerna, utifrån sina olika livssituatio-
ner, använder sig av sina fanskap för att hantera det faktum att de alla är 
fans till band med låg status. De har alla utarbetat olika strategier för att 
hantera omgivningens uppfattningar om dem, och i favoritmusiken har de 
funnit en trygg fristad. De olika kategorierna kan bindas ihop med hjälp av 
Ruuds olika rum där det personliga rummet utgår från tankar om hur vi 
skapar oss genom livet. Musiken går som en röd tråd genom informanter-
nas liv och de har tagit den till hjälp för att bli dem de är idag. Det sociala 
rummet handlar sedan om hur de interagerat med andra för att skapa sig 
som fans. De lever i ett visst samhälle och de är bundna av de mönster som 
finns där. Tidens och platsens rum är betydelsefullt för fansen som legiti-
meringshjälp. Genom att knyta olika föremål och händelser till tidpunkter i 
livet skapar de kartor som blir meningsfulla för dem, och till slut tar alla de 
upplevelser de får, i huvudsak via konsertbesök, in dem i det transpersonli-
ga rummet, där de hämtar näring och kraft för att hantera sina liv. De fyra 
rummen kan alla kopplas till kärnkategorin som olika pusselbitar i autenti-
citetshanteringen.  

 
I denna studie framstår finkultur som ett slags motsats till den musik som 
mina informanter lyssnar på. Informanterna måste på något sätt förhålla 
sig till det faktum att det finns en annan kultur än den de känner sig hem-
ma i. De olika möjligheterna som står till buds handlar därför i stor ut-
sträckning om att identifiera sig med den kultur som känns mest rätt. Alla 
sex har skaffat sig de populärkulturella- och subkulturella kapital som 
krävs för att de ska kunna ingå i sina respektive fankulturer. De olika for-
merna av kapital kan på olika sätt omvandlas till något som ger informan-
terna högre status, och på det viset finner de ett logiskt utbyte i sina fan-
skap. Ju mer kunskap fanet har, desto trovärdigare blir han eller hon som 
fan, och ett stort subkulturellt kapital visar att man är någon inom sin 
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fankultur. Utanför fankulturen kan de växla in sina populärkulturella- och 
subkulturella kapital mot andra tillgångar. Axel kan växla in sitt populär-
kulturella kapital i sitt arbete som lärare, där initierad kunskap om popu-
lärmusikhistoria kan ge fördelar genom att ge honom en högre status bland 
personalen, som den som är insatt i elevernas musikvärldar. Tina har inter-
vjuats av P1:s Mitt i musiken och får genom detta deltagande expertstatus. 
Man skulle också kunna tänka sig att fansen genom att ställa upp i olika 
tävlingar, där deras kunskap prövas, blir erkända som experter på olika 
områden inom populärmusik (jag tänker till exempel på Beatleskännaren 
eller Kissexperten som båda deltog i tiotusenkronorsfrågan under 1970- 
och 80-talet). Det finns dock ingen uttalad önskan hos informanterna att 
höja sin status, utan de tycks vara nöjda med de legitimeringsstrategier de 
har.  

Den klasstillhörighet informanterna kan sägas ha är summan av uppväx-
ten, miljön och den musikaliska habitus de alla besitter. De kan alla utom 
en sägas ha tillhört en arbetarklass under uppväxten. Axel, som är den som 
avviker, skulle snarare kunna placeras in i en medelklass då exempelvis 
båda föräldrarna arbetar som tjänstemän. Hårdrocken associerades under 
70-talet mer med en arbetarklass än en medelklass. Detta ändrades dock en 
del under 80-talet då hårdrockens status kan sägas ha utvidgats, och den 
kom därmed att tilltala även medelklassungdomar. Därför var det fullt 
möjligt för honom att anamma musikstilen. Alla sex har vuxit upp på 
mindre orter och de är präglade av de kulturella mönster som finns där. De 
har på olika sätt skaffat sig symboliskt kapital, och genom att falla för 
band med låg status bejakar de sitt ursprung. De har ingen önskan att göra 
någon klassresa utan är alla nöjda och trygga i den situation de lever i idag.  

 
Informanterna har mycket gemensamt, men också en del som skiljer dem 
åt. De har alla en stor kärlek till sina favoritband och de lyssnar frekvent 
på dem. De åstadkommer olika upplevelser, bland annat genom att bevista 
konserter, och de har också stor kunskap om sina band. De har alla skaffat 
sig det subkulturella kapital som behövs för att de ska kunna sägas ingå i 
olika gemenskaper med andra fans, men det skiljer sig mycket åt mellan 
informanterna hur mycket de interagerar med andra och på vilket sätt. 
Genom olika typer av gemenskaper med andra fans tror sig fanet dela erfa-
renhet med likasinnade, men det handlar snarare om att han eller hon för-
väntar sig att det ska delas vissa erfarenheter. De förväntar sig att alla fans 
reagerar på och upplever saker på samma sätt. De individer som avviker 
från detta ses inte som riktiga fans. En anledning till att det går att känna 
stor gemenskap med människor de nyss träffat är att de blir accepterade 
direkt. Genom att omge sig med andra fans upplevs bara positiva känslor 
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och fanbeteendet blir normen för det normala. Individen och självet blir en 
del av en större grupp.   
 
Alla de sex informanterna är fans, men inte alla kan placeras in under ru-
briken hardcorefans. Lilliestam (2006) skiljer mellan mainstreamlyssnaren 
och genrespecialisten där den förstnämnda ägnar sig åt listmusik i hög 
utsträckning medan den senare har specifikt fokus på en genre (s. 158). 
Fem av informanterna är typiska genrespecialister, medan en av dem tyd-
ligt kan benämnas mainstreamlyssnare. Avvikaren här är Erik, som även 
om han menar att han är ett mycket stort fan, är mer intresserad av listmu-
sik än av en specifik genre. Förvisso har han många dansbandsskivor, men 
han har lika många skivor inom pop- och rockgenrerna. Han säger själv att 
hans huvudsakliga intresse är listor, och som mainstreamlyssnare är det 
inte möjligt att också vara ett hardcorefan. Man kan alltså inte både vara 
specialist och allmänintresserad av samma band samtidigt. En annan viktig 
premiss är att hardcorefanet ska kunna ”allt” om artisten. Det kan inte 
Erik även om han har mycket god kännedom om när skivor släpptes och 
vilka låtar som hör hemma var. Därför kan han placeras in under rubriken 
kultfan, det vill säga en som är fan till ett band med kultstatus vilket man 
kan säga att Lasse Stefanz har. Då rimmar det väl med det Erik säger själv 
om att han är en fyra på en femgradig skala ”för lång och trogen tjänst”. 
De andra kan däremot placeras in i kategorin hardcorefans då de är specia-
lister och har mycket god kännedom om artisterna och också går på så 
många konserter de kan. Trots att de kan placeras in i en gemensam kate-
gori så är det viktigt att framhålla att de alla är olika i sina utövande. De 
har olika fokus i sina fanskap. Vissa premierar konsertbesök, medan andra 
föredrar att samla. Därför är det viktigt att se fansen som individer och 
inte som grupper med samma fokus och inriktning.  
 
Det som styrt vilken musik informanterna kommit att uppskatta är de 
olika mediekanalerna. Alla utom en lyssnade under uppväxten på samma 
musik och anledningen till detta var helt enkelt att det var den populära 
listmusiken som spelades på radio, eller som med Kiss, syntes i tidningar. 
Informanterna har en gemensam repertoar och beroende på var livet har 
fört dem har de återupptäckt eller hållit fast vid viss musik. Däremot har 
de som växt upp ute på landet, nära en dansbana, haft större möjligheter 
att fastna för dansbandsmusik än de som växt upp på något större orter. 
Viktigt är dock vilken sorts musik som spelades på dansbanorna. Rockfa-
net talar om rockmusik och raggarkultur på hennes lokala dansbana, me-
dan dansbandsfansen talar om dansbandsmusik på sina lokala ställen. Stor 
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betydelse har det alltså vilka traditioner som finns på orterna som de är 
ifrån.  

 

Män och kvinnor som fans 
Männen och kvinnorna i undersökningen har olika slags relation till sina 
idoler och reagerar på dem på olika sätt. Förutsättningarna för att få en 
god upplevelse, av till exempel en konsert, är desamma för män och kvin-
nor. Det är viktigt för alla informanterna att gå på konsert och inte bara 
höra sina favoritband, utan också se dem. Det ger en större förståelse av 
artisterna när fansen också får uppleva dem visuellt. Fast (2001) säger: 
”Seeing how the sounds are being made does bring a further level of under-
standing” (s. 145). Det visuella har stor betydelse för flera av fansen och 
konsertupplevelserna är alltså stora och viktiga delar av fanskapen.  

 
Fansen och bandet interagerar och det finns ett ömsesidigt beroende, men 
också en viss tävlan om uppmärksamhet. I huvudsak kvinnorna vill gärna 
stå längst fram vid scenkanten för att göra en interaktion möjlig. Männen 
talar, till skillnad mot kvinnorna, om att ljudet måste vara bra under en 
konsert annars uppskattar de inte den. Därför kan de inte heller stå längst 
fram där ljudet inte är som bäst. Bästa ljudet finns vid mixerbordet en bit 
bort ifrån scenen. En möjlighet är att detta beteende hör samman med den 
kultur som vi lever i. Resonemanget kan grunda sig i att kvinnor, på ett 
annat sätt än män, mer öppet kan visa känslor, interagera med bandet och 
släppa loss under en konsert, medan männen måste finna ursäkter till var-
för de inte gör det.  

Konsertarenan har många likheter med dansbanan. Dans har sedan lång 
tid tillbaka förknippats med omoral och var därför inget som man skulle 
hänge sig åt. Trots detta har dans alltid uppskattats och haft stor betydelse 
för människan. Dans har varit ett sätt för människor att träffas och umgås, 
men också ett sätt att naturligt ha kroppskontakt med det andra könet. 
Edström (1989) säger: 
 

Dansandet och den totala danssituationen hade många olika funktioner, vis-
sa gällde för flertalet människor, men det fanns också andra som delades av 
färre eller möjligtvis var helt individuella. Undertryckta drifter och aggres-
sioner kunde kanaliseras och få utlopp i tanke och handling under dansan-
dets täckmantel. […] Här var det möjligt att träffas och knyta kontakter. 
Under dansen rådde andra regler än de vardagliga: man kunde beröra var-
andra, hålla om varandra och talas vid utan att bli överhörda. Här gällde 
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andra rörelsemönster, och man kunde visa fram andra personliga egenska-
per än som var möjligt under vardagslivets inrutade former (s. 312f).  

 
Edström citat har sin utgångspunkt i hur människor använt dans under 
1900-talets första hälft. Men jag menar att beskrivningen i högsta grad 
fortfarande är aktuell och kan appliceras på dagens danstillställningar. Det 
skulle även kunna gälla för en konsertsituation med exempelvis hårdrocks- 
eller rockmusik. Det råder likartade mekanismer och just det faktum att 
det är andra regler än de vardagliga som råder, är själva poängen. I dan-
sens virvlar, såväl som i det böljande publikhavet vid en konsert, kunde 
och kan man under ordnade former leva ut och visa känslor eller på annat 
sätt ha kontakt med både samma och det motsatta könet utan att det ifrå-
gasätts. Skillnaden är stor mot konstmusikkonserttraditionen där publiken 
förväntas sitta ner, vara tysta och vänta med applåder till efter musiken är 
färdigspelad. Att interagera med andra konsertbesökare är inte heller ku-
tym.  

Dessa dansbanor eller liknande där det finns ett outtalat regelverk, visar 
på hur det är möjligt att bryta mot en kultur, där det handlar om att vara 
återhållsam med känslor av olika slag. Att vara skötsam är likställt med att 
ha kontroll över sig själv och denna kontroll är eftersträvansvärd. Att vara 
ett fan innebär i mångt och mycket att öppet visa känslor. Därför kan det 
innebära problem att utanför avsedda miljöer visa att man är ett fan.  

 

Dagens möjligheter 
I ett fanskap finns det något för alla. Fansen väljer de delar av fanskapet 
som passar in i deras övriga habitus. Fanskapen blir i stor utsträckning ett 
sätt att hantera sina liv i samhället. Den kulturella friställningen ger fansen 
möjligheter att skapa sina liv på ett annat sätt idag än vad som varit möj-
ligt för tidigare generationer, trots vissa sega mönster. Vi föds in i samhäl-
let och i en viss kultur, men vi kan förändra våra liv om vi vill. Bourdieu 
beskriver världen som ganska statisk, till skillnad mot Ziehe som ser den 
som i ständig förvandling. Vissa strukturer i samhället är dock svåra att 
förändra, exempelvis den något negativa inställning till populärkultur som 
fortfarande existerar inom den så kallade kultureliten. Ziehe menar att vi 
trots allt har många fler möjligheter idag än för 30 år sedan och det är 
rimligt att tänka så. Även om vi har fler valmöjligheter finns det dock i 
samhället sega mönster som inte förändras speciellt snabbt, och därför kan 
det innebära problem om individen försöker snabba på dessa processer. Ett 
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resultat blir då att individen känner vanmakt över att hon eller han inte 
kan skapa sig som den själv vill, utan är låst i tidigare mönster trots allt.      

Genom de olika berättelserna har jag fått en inblick i hur sex olika indi-
vider utöva sina fanskap. Trots att de alla är vuxna fans har de olika stra-
tegier för att hantera sina liv och sina fanskap. Det är väldigt individuellt 
och privat hur och varför man ägnar så mycket tid åt att lyssna på, titta på, 
samla på och läsa om en viss artist. Fansen får ut olika saker av sina fan-
skap och de reglerar i stor utsträckning både sitt humör och sina liv med 
hjälp av favoritartisten. Det är möjligt att i stor utsträckning skapa sig det 
liv man vill ha, och fansen skapar sig själv genom musiken och sina favo-
ritband. Kontinuitet och stabilitet är viktig för den inre säkerheten, och 
genom att vara fans till stabila band skapar de sig trygghet i livet.  
     

Reflektioner och framtida forskning 
I föreliggande undersökning har jag gjort ett flertal intervjuer med sex oli-
ka individer som alla är vuxna fans. Jag har under arbetets gång återkom-
mit till informanterna vid olika tillfällen, dels för att komplettera och dels 
för att ställa nya frågor. Jämsides med arbetet med att skriva deras berät-
telser har tolkning och analys skett i olika stadier. Mitt fokus har hela ti-
den legat på informanternas egna berättelser. Detta har inneburit att myck-
et stor vikt har lagts vid deras utsagor och hur de kan tolkas. Jag är fullt 
medveten om att min tolkning av materialet inte nödvändigtvis skulle tol-
kas likadant av en annan forskare. En anledning är att vi alla äger olika 
typer av förförståelse. Jag har strävat efter att använda min förförståelse 
som en grund för ny förståelse genom mina tolkningar av utsagorna i em-
pirin.  

Jag är både ett fan och en forskare. Jag gick in i projektet med en tanke 
om att alla vuxna fans hade ungefär samma inställning till sina fanskap 
och utövade sina fanskap på liknande sätt. Denna uppfattning kom på 
skam ganska snart. Visst finns det gemensamma drag, men framför allt 
utövandet ser väldigt olika ut. Dessa insikter har hjälpt mig i mitt analys-
arbete. Jag har lättare kunnat lämna min fanroll och inträda i forskarrollen 
då jag inte längre kunde identifiera mig med mina informanter. Detta har 
varit mycket viktigt för mig. Samtidigt har det faktum att vi alla har en 
form av gemensam förståelse av hur det är att vara ett vuxet fan hjälp mig i 
mina samtal med informanterna. Jag har beviljats tillträde till deras värld.   

 
Att tala om musik kan upplevas som oerhört privat. Utifrån vad vi vet om 
tidigare musikgenrer och deras kopplingar till olika sociala fenomen och 
hierarkier gör vi bedömningar av människors musiksmak. Därför kan det 
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vara svårt att stå för viss musiksmak. Vid det initiala mötet med informan-
terna presenterade jag undersökningens problemområden och så här i ef-
terhand kan jag se att de förmodligen kände sig mer eller mindre tvingade 
att kommentera de olika artisterna jag valt ut. De valde att uttrycka sina 
egna relationer till mina valda band. Tre av de fyra som inte var fans, till 
det specifika bandet, uttryckte sig positivt om Status Quo (de hade sett 
dem live), alla fyra neutralt om Kiss och samtliga negativt om Lasse Stefanz 
som fick stå som symbol för en hel genre. Det var alltså inte bandet speci-
fikt de hade något emot utan hela dansbandsgenren som sådan. För övrigt 
valde de att inte uttala sig om musik som de inte uppskattade. Jag frågade 
inte heller. Det var snarare så att de ville uppfattas som musikaliska alläta-
re i stor utsträckning. Kanske var detta också en strategi för att inte fram-
stå som avvikare i något avseende.  

 
Utifrån denna undersökning menar jag att det är möjligt att göra allmängil-
tiga tolkningar kring fans och fanskap som fenomen. Så här i efterhand ser 
jag hur mitt starka fokus på individernas berättelser har skapat både en 
svaghet och styrka i undersökningen. Svagheten ligger i att utsagorna en-
bart utgår från det informanterna säger vid just det specifika tillfället. Det 
är sex individer och det blir därmed ingen större bredd på undersökningen. 
Dessutom finns det ett etiskt problem här. I vissa av de berättelser jag fick 
ta del av framkom det synnerligen privata händelser och tankar, som inte 
vore moraliskt godtagbara att ta med. Därför kände jag mig stundtals 
tvingad att lämna spännande material. En balansgång har det stundom 
varit. Styrkan ligger i detsamma, det vill säga att det blir privat och därför 
också i stor utsträckning trovärdigt. Jag har kunnat fördjupa resonemang-
en om hur det är att vara vuxna fans, trots att jag brottats en del med 
”sanningsbegreppet” (se kapitel 2).  

 
I denna avhandling har jag bara skrapat på ytan av vad det innebär att 
vara ett fan. Jag har undersökt sex individer som ingår i tre olika fankultu-
rer och dragit vissa slutsatser om dessa. Det finns mycket mer att göra och 
var och en av dessa fankulturer är en avhandling i sig. Arbetet med att 
analysera och förstå fans har bara tagit sin början och det finns mycket att 
göra för framtida forskare inom området. Det finns vissa tendenser i un-
dersökningen som skulle vara mycket intressanta att följa upp. En av dessa 
handlar om genus där män och kvinnor, trots att de till synes deltar på 
samma vis med samma förutsättningar, ses på av samhället som olika seri-
ösa i sina fanskap.  

En annan tendens som kan skönjas är att ett problem uppstår när vuxna 
människor helhjärtat går in för och öppet beundrar personer, som inte äger 
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en status av upphöjd varelse. De tas helt enkelt inte på allvar. Vuxna fans 
till lågstatusband verkar ses på av dem utanför fankulturen med en viss 
skepsis, något som skulle kunna kopplas till att fansen anses ha lågt sym-
boliskt kapital. Frågan är om detta är något generellt? Det hade varit in-
tressant att undersöka större grupper av fans till både lågstatus- och hög-
statusband och se hur de ser på varandra. Har det betydelse vilket band 
man är fan till hur man uppfattas som fan? Det finns en tendens i under-
sökningen att det skulle vara så, men det är svårt att säga säkert utifrån 
enbart sex personer.  

 
De olika kategorier samt kärnkategorin, som uppträtt i avhandlingen, hjäl-
per alla till att förklara viktiga delar av ett fanskap. Tidigare undersök-
ningar har fokuserat helhet mer än delar och genom denna text hoppas jag 
öka förståelsen för hur det är att, på individnivå, vara ett vuxet fan. Ge-
nom att låta sex specifika personer komma till tals menar jag att vi kan få 
upp ögonen för ett fenomen som är vanligare än vi tror.  
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Epilog 
Då sitter jag här igen framför teven som visar Eurovision Song Contest, 38 
år efter min första stora musikupplevelse av ABBA i samma tävling. Loreen 
kommer in på scenen för att framföra sin Euphoria. Hur ska det gå? Ska 
hon gå i ABBA:s fotspår och sälla sig till dem som vunnit hela tävlingen? 
Det är knappt man kan tro det, men hon gör det, hon vinner! Hur många 
barn och ungdomar sitter ute i stugorna och får sin första och kanske 
största musikaliska upplevelse i just detta ögonblick? Kommer några av de 
unga fansen att om 40 år sitta som jag gör nu och tänka tillbaka på sina 
första musikupplevelser?  

Knappt ett år senare är det dags för mig att lämna ifrån mig texten. Jag 
har blandade känslor. Den har varit en del av mig i så många år nu, så det 
kommer att kännas märkligt att inte längre ha den att återvända till, sam-
tidigt som det är skönt att äntligen få lämna den ifrån sig. Är jag redo att 
släppa taget? Nja, blir man någonsin det? Jag säger som åsnan Ior: 

 
- Det är inte mycket till svans. 

Men jag är på sätt och vis fäst vid den. 
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English summary  
Me and my fandom: what music can mean to 
people 

The outline of the dissertation 
My dissertation is arranged as follows. 

 

Part I   

Chapter 1 

Introduction 
I myself am an adult fan and there is not much previous material to be 
found on this subject. I have opted to limit my study to two adult fans, a 
male and a female, who are fans of Lasse Stefanz, Kiss and Status Quo, the 
prerequisite being that they have thought of themselves as fans for at least 
ten years. My selection has been based on the idea that these artists have 
been around for a long time, have a large audience base in Sweden and are 
still active musicians. 
 

Background 
Previous research on fans has always focused on fans as a group. Few or 
none individual studies have been made. Furthermore no study has been 
made either within musicology or music education. Previous research on 
people’s utilisation of music has shown that music is often used in order to 
regulate various emotional moods (see for instance DeNora (2000), Lilli-
estam (2006) and Bossius & Lilliestam (2011)) but also to establish a type 
of “soundtrack” of their lives. Music has various impacts on various indi-
viduals. Many like music, but do not feel any close connection to it, 
whereas others claim to be unable to live without music. Some listen to 
more than one genre, whereas others focus strictly on one genre. Several 
attempts have been made to understand the significance of music in peo-
ple’s lives. 
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Aim  
The aim of this dissertation is to investigate how and why adult people 
with a special interest in a certain artist utilize music and practise fandom 
in their lives.    
 

Chapter 2 

Methodological starting points 

Grounded Theory  
Grounded theory is a comparative approach that aims to generate theory 
from empirical studies. A comparative analysis forms the core of grounded 
theory and includes comparisons of various sources in order to gain as 
much understanding as possible of the studied subject. Through this data 
one is supposed to develop concepts used for explaining and characterising 
mutual data. For this purpose coding is used. Categories and their proper-
ties are two elements that form a theory. A category may stand on its own, 
as part of a theory, whereas properties are part of the category. These 
originate in empirical studies but do not consist of data. One may then 
build hypotheses based on these categories. 

 
There are theoretical and actual codes. These are found in material and are 
the first phase of empirical work. The actual codes symbolise categories or 
their properties. Theoretical codes are relations between categories. Coding 
needs to be analysed and through written memos theoretical ideas may 
later evolve into theory. By constantly trying out the emerging theory in 
relation to the not yet analysed empirical studies, the theory may be modi-
fied and hence develop into something better. Grounded theory is, conse-
quently, a work method that is used whereas “the grounded theory” is the 
theory that is the result of the work method. 
 
A theoretical sampling is needed in order to identify categories, properties 
and relationships between categories. Through a theoretical sampling, the 
search may be systematised. A selection is conducted parallel to the study 
and not at the initial stage. Through this work method, the connection 
between theory and empirical studies remains intact. This approach has 
also proven to be effective since one is able to select the material relevant 
to one’s study and hence bring about a more focused study. You are able 
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to utilize not only one’s own material but also previous research, anecdotes 
and stories. 
 
Today grounded theory is found in a number of different varieties. The 
original version is represented in Glaser & Strauss The Discovery of 
Ground Theory: strategies for qualitative research (1967). These two have 
later on developed and extended the method, individually, and alongside 
with Corbin Strauss wrote (2008) Basics of qualitative research: techniques 
and procedures for developing grounded theory. Some researchers are pure 
glaserians whereas others are leaning more toward the constructivist field. 
Regardless of the variety, some criteria are always used. These are: “the 
constant comparative method of analysis, the use of concepts and their 
development, theoretical sampling, and saturation.” 
 
Personally I am not at all a die-hard glaserian. Many of Glaser’s opinions 
are different from mine, for instance his idea that the researcher should not 
have any knowledge at all about the research field, or that all previous 
knowledge is negative. Furthermore I do not agree that one should not mix 
grounded theory with other qualitative methods. My approach to 
grounded theory is closer to Strauss and Corbin, meaning that I have used 
their methods in the approach to my material. 
 
I have opted to describe the six informants through thematic life stories in 
which music is at the centre. 

Following an introductory contact with the six informants, we scheduled 
a first interview in the autumn of 2008. Five of the informants were inter-
viewed in their own homes whereas the sixth interview took place at the 
informant’s workplace. The duration of each interview was approximately 
one-and-a-half-hours and they were recorded with a digital Dictaphone. 
The interviews were transcribed verbatim and I later compiled them into a 
first draft of narration. I chose to take out any repetitiveness in the quota-
tions, but still attempted to stay true to the words of the informants as 
much as possible. In some cases I needed to make slight linguistic adjust-
ments in order to allow for a better flow in the written language. 

In the spring of 2009, a second round of interviews was conducted when 
complementary questions were asked. These were also recorded with a 
digital Dictaphone and transcribed verbatim. The interviews lasted about 
one hour each. My field of interest is adult fans and my main questions are 
how these fans utilise and are affected by music. I have made a conscious 
selection of informants in order to identify differences between the genres. 
Since no previous studies such as this one is available, I opted to focus on a 
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few informants rather than looking at a larger group of people. The initial 
selection was made through my choice of interviewing six informants. 
Later on I also conducted a few observations. 

During the course of my work I have come close to the informants to 
various degrees, and they have been more or less open about sharing their 
personal stories with me. Despite this, they have all chosen to share per-
sonal stories that have deeply affected them. My aim is to do them justice 
and make them feel that I am telling their stories. This will of course allow 
room for conflicts while analysing the material, since I am required to be 
careful about not misinterpreting anything or offending anyone. When I 
read through the transcriptions of their stories, I find that I see their ges-
tures and facial expressions simultaneously. It is difficult, not to say impos-
sible, to recreate in written words and some of my interpretations are 
probably unconsciously connected to my personal impression of the per-
son. During all this time, I have written short texts that eventually emerge 
into stories about the informants. When I have been unable to fill out the 
gaps, I have contacted the informants via e-mail in order to find more in-
formation. 
 

Part II  
In this section, which consists of three chapters, the musical life stories of 
the informants are presented. These stories have been developed based on 
the interviews conducted with the fans. The idea is that these should be as 
faithful as possible to talks and therefore contained no analysis here. Cer-
tainly, they are not entirely free from interpretations when it is I who chose 
how and what should be written up.  
  

Chapter 3 

Kicki    
Kicki was born in 1958 and recently married her childhood friend. She has 
two adult children from a previous relationship and has also become a 
grandmother. She has been a fan of Lasse Stefanz for about 30 years, or at 
least for as long as she can remember. She got married for the first time 
when she was 20 years old and immediately had children, saying that her 
children claim to have listened to Lasse Stefanz during their entire upbring-
ing, although Kicki has no clear memory of this. For her music is vital. She 
grew up at a rural farm outside of town where she now resides. She was 
adopted when she was six months old and came to a Christian family that 
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loved music. Her parents were farmers and actively involved in the Free 
Church, often attending meetings where a lot of music was performed. Of 
course she refers to religious music, since no popular world music was 
allowed. For a few years Kicki was addicted to pills, and through therapy 
and the music of Lasse Stefanz she was able to get out of it. She says that 
music saved her life. 
 

Erik 
Erik lives with his partner and a cat in a newly purchased house in the 
south of Sweden. He works in dispatch and has for a number of years been 
active as a swimming manager, which he has now decided to put aside. He 
was born in 1962 and has been a fan of Lasse Stefanz since the early 70s. 
This was a gradual process and one of the reasons was that his older 
brother drove the tour buss for Lasse Stefanz. His brother was out dancing 
a lot and got to know the people who were then active in the dance orches-
tras. He offered to work for Lasse Stefanz and thus came to be their bus 
driver up until the early 80s. 

Erik is very interested in making lists and ranks almost anything. He col-
lects records and devotes a lot of his time to listening to music. As a youth 
he often went dancing, but lately these occurrences have been scarce. His 
interest in swimming took up much of his time and his interest in music 
was neglected. Despite this, he has always bought and listened to the music 
of Lasse Stefanz. They have been his constant companions throughout life. 

 

Chapter 4 

Axel 
Axel was born in 1973 and as a five-year-old he moved to a midsize mu-
nicipality in south-east Sweden where he currently resides. He lives with his 
partner and their two daughters born in the 21st century. He was raised in 
a musical family alongside two younger siblings, a brother and a sister. 
Axel and his brother share a passion for music and have devoted a lot of 
their spare time to attending concerts together, although these have been 
fewer since the birth of his children. His sister, on the other hand, is totally 
uninterested in music. 

Axel is originally a musician, a bass player, and has for a long period of 
time been part of a hard rock group. Earlier he was playing on a fairly 
large scale and has been part of both tours abroad and record recordings, 
although today he does this mostly as a freelancer and in his community. 
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He became a social studies teacher instead and he currently works at a 
senior level compulsory school in his municipality. He was never interested 
in becoming a music teacher since he already devoted his spare time to 
music. He was afraid, frankly, to get too much of it and was afraid that he 
would lose his joy for music. His is very keen to keep his work life and his 
personal life separate. 

Axel has been a fan of Kiss since he was eleven years old, although his 
first memory of Kiss is dated from when he was five. He had recently 
moved to the east coast and was staying at a seven-year-old friend’s house. 
The friend’s sister had posters of Kiss all over her bedroom walls and he 
remembers his friend showing these to him. 

 

Sanne  
Sanne was born in 1980, lives with her partner and has two small children. 
She was born on the Faeroe Islands but moved to Norway as a three-year-
old with her mother. This was where she grew up. Her father stayed on the 
Faeroe Islands and Sanne went there twice each year in order to see him. 
At the age of 20 she moved back to the Faeroe Islands and began working 
in a record store until it went bankrupt. Her future partner was attending 
school in the village where Sanne worked and they became fond of each 
other. After a couple of years they decided to move together to the south of 
Sweden when her partner got work in Denmark. Since 2005 they have 
been the residents of a small community in the south-west of Sweden. Her 
father, who was a little bit older when Sanne was born, is no longer living, 
although her mother moved to Sweden in order to be close to her only 
child and her grandchildren. They now live in the same community. 

Sanne has been a fan of Kiss ever since she was five years old. She saw 
them on MTV. Their song Heaven’s on Fire was a big hit and was fre-
quently played on MTV. Radio was also very important since it repeatedly 
played the song Crazy Crazy Nights. Sanne started buying pre-recorded 
cassette tapes and later on LP records. Today she has in her collection all 
of their official records, mainly on CD. Her favourite albums are from the 
70s and primarily Alive!. Her friends growing up did not share her interest 
in the group but were more into Europe, although she says that she made a 
couple of them listen to Kiss too. Today she has a large group of friends 
who are fans of Kiss. She has got to know them through concerts, queuing 
for concert tickets and through conventions. She visits conventions as often 
as possible and particularly likes Kiss Army in Norway who is very good at 
inviting former members of the band to their conventions, alongside with 
managers and other people who were important to the band over the years, 
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people who only those really interested in the group have heard about. 
Sanne is a member of both the Swedish and the Norwegian fan clubs and 
to her it is important to be a part of these groups. Sanne feels that it is 
important to meet the members of the band, so she has come up with a 
couple of different strategies in order to reach her goal and today she has a 
large collection of autographs. 

 

Chapter 5 

Tina 
Tina was born in 1965, is married and has four children. Tina grew up at a 
farm in the south of Sweden where she still resides, and the largest 
neighbouring city is situated approximately nine miles from her. Both her 
parents were farmers and she is the only child. Her mother passed away 
fifteen years ago but her father still lives upstairs in their home. She says 
that she was brought up listening to church music, mostly because her 
mother was an active Christian. 

Tina became a “real” fan in 2006. By this she means that she started to 
travel around and went to as many of the band’s concerts as possible, and 
that she also started collecting everything she could find that had anything 
to do with Status Quo. She started listening to them, however, already 
back in 1977 when Rockin all over the world was aired on the radio. Her 
first record was the collection album 12 Gold Bars and she says that she 
played it all the time, but that was about it. A reason for this, she says, is 
that it simply was never an option going to concerts. Finding out where 
they played and how to get tickets was nearly impossible out on the coun-
tryside. When she went to town she always stopped by the record store and 
flipped through the records. When the song Rolling Home started airing on 
the radio, she thought it was the best thing she had ever heard, but she did 
not rush off to buy the album. 

The concert in 2006 made Tina into a real fan. She was standing at first 
row and after the concert she bought all the records at once. Since then 
things have simply accelerated. She went to have a couple of Status Quo 
motif tattoos and also remade an old denim jacket into a new one 
embroidered with suitable lyrics. The main reason for her fandom today is 
that she has the time for it and has become more stable in her relationship 
so that she does not feel the need to do everything together with her 
partner all the time. Now she is free to go off on her own. Her husband 
also likes Status Quo so he goes to a concert once in a while, but he is not 
a huge fan. 
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Rickard  
Rickard was born in 1960, is single and lives in an apartment in a small 
village in the middle part of Sweden. His walls boast framed photographs 
that have been autographed by the members of Status Quo, Status Quo 
record covers, and also a poster with the Beatles. None of his parents are 
alive today, his mother passed away in 2005 and his father already in 
1976. Rickard has a seven-year-older brother who lives someplace else 
today. Due to their differences in age they were not that close growing up. 

Rickard works as a project engineer at the large company in his village. 
He has been permanently employed there since 1982. Originally he worked 
“on the floor” and through college training he later attained his current 
position. 

The Beatles were his first idols, but when Rickard was in his teens they 
were no longer the popular choice to listen to. Among his friends they all 
listened to hard rock such as Deep Purple, Black Sabbath and Led Zeppe-
lin. Status Quo was not entirely accepted, since hard rock was more popu-
lar than boogie rock among his friends. He says, however, that if any of his 
friends has listened to Status Quo he would probably have got hooked 
earlier, since growing up he listened to a lot of Creedence Clearwater Re-
vival (that play a similar type of music). That is why it took until his upper 
secondary school years before he started listening to Status Quo. At that 
time it was a friend who played music who introduced him to the band’s 
music. 

Rickard has been to see Status Quo somewhere between 30 to 35 times 
in Sweden, Norway and the UK. His first concert experience was in 1984 
at Johanneshov Ice Stadium in Stockholm, a concert that was then part of 
Status Quo’s End of the road tour. Up until 1999 he regularly went to see 
Status Quo, but has since then had a break until 2005 when he began go-
ing to concerts once again. 

 

Part III   

Chapter 6 

The grounded theory 
My study was initiated at the moment when I chose adult fandom to form 
the basis of my research. This was based on my own personal interest, but 
also on the fact that there has been very limited research within the field of 
popular music fandom. The choice of method was not self-evident. Over 
the years I have analyzed, discarded, interpreted, saved and rewritten, and 
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eventually I identified the core category. In this chapter I intend to demon-
strate how this core category and sub-categories have emerged from my 
material. 

 
I have chosen to name the core category of this study authenticity usage, 
i.e. the core of one’s musical interest is made up of various strategies that 
are used in order to deal with individual life situations. Four different cate-
gories emerge, which are all part of the general core category, and help to 
offer an explanation to it. These are fandom as: 

 
• Marker of identity 
• Socialisation 
• Self-therapeutic function 
• Pseudo religion 

 
In the first open phase empirical data is coded and categories are selected. 
This is extensive work that takes up a lot of time. It is important to write 
so-called memos, i.e. short texts that are used to continuously analyse em-
pirical data. The essential part of my analysis began when I wrote down 
the musical life stories of my informants. 
 
The second, axial, phase concerned the connection between categories and 
how these are interrelated. Authenticity usage is the core of it all. The dif-
ferent categories are all dependent on one another since humans are part of 
a larger context, trying to find their place. Different strategies are used in 
the four categories in order to legitimise one’s existence in the world and 
the different categories are all part of a whole, which includes authenticity 
usage. Based on these categories, informants legitimise their place in the 
world and their fandom. 
 
The third phase focuses on identifying theoretical saturation and a core 
category. Theoretical saturation occurs when there is no new information 
to be added to the category. By constantly writing memos and reading and 
rereading material, I have reached a point of theoretical saturation. At 
several occasions I have gone back to the informants in order to clarify 
some facts, as well as to make sure that I have gained all required informa-
tion. Simultaneously I have read various types of literature to aid me in my 
work. Constant comparisons between texts and material have guaranteed a 
result that is totally based on empirical studies. The pieces of the puzzle 
have all fallen into place. 
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Chapter 7 

Theoretical perspectives 
The theoretical perspective is divided up into four different themes: 

• Musical experiences in which focus is mainly put on two types of 
musical experiences; everyday experiences of different types of mu-
sic and intense experiences, often in connection to concerts. Musical 
experiences are not simply experiences of ringing music but also of 
everything that goes along with it. Visual and bodily experiences are 
large parts of the overall musical experience, as well as sensory and 
social experiences of music. 

• Cultural liberation - possibilities or problems is about Thomas 
Ziehe and his ideas on cultural liberation. He says that through 
changes in society, we are freer to reshape ourselves, at the same 
time as we are no longer left with anything to refer to. Traditions 
are dissolved and we attempt to find new ways in which to ap-
proach old traditions. We are, however, able to establish new valid 
traditions. We are offered new opportunities to reinterpret our-
selves. Ziehe terms these opportunities as follows: reflexivity, do-
ability and individualisation. Being a fan means that you may have 
to lose control and show emotions. Thus it poses a problem if you 
openly and outside of the appropriate setting show that you are a 
fan. Then you may be look upon as being non-conscientious and 
consequently immoral. 

• Research on identity based on Even Ruud (2002b). Working with 
identity means to construct yourself and Ruud says that this may be 
divided up into four different so-called “rooms”: the personal, so-
cial, time and place, and finally the interpersonal room. 

• Pierre Bourdieu has constructed a theory and a number of concepts 
that, to a large extent, are being utilised within the tradition of hu-
manity research. These concepts primarily focus on cultural meet-
ings and how these are created and designed. The most important 
concepts in this research are habitus, capital and taste.  
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Part IV 

Chapter 8  

Fandom as a marker of identity 
The fan identity is established at an early stage. All informants have, in one 
way or the other, grown up listening to music in their homes, regardless if 
this meant that they made their own music or listened to records, the radio 
or television. Music that was present during their childhood is, with one 
exception, the music that has accompanied the informants throughout their 
lives. All six discovered their favourite music band in their 20s. How this 
came about, however, differs significantly between them. Several of the 
informants say that to them fandom includes recognition and utilising mu-
sic in order to deal with everyday life. Some of them try to identify with the 
lyrics, which they say speak to their inner being. Fans look for their own 
audience, where they are able to show their true selves. The individuals 
construct themselves through their idols, for instance through visual attrib-
utes such as clothing, tour shirts, tattoos, patches or similar objects. 
 
The informants have in one way or the other invested in their fandom in 
order to find meaning in their lives. Through these investments, fans have 
gained tools that help them deal with various parts of reality. Thanks to 
the possibilities that have opened up to them through the cultural libera-
tion, as it is called by Ziehe, they have been able to shape their lives with-
out feeling restrained by traditions. Society has given them several oppor-
tunities for self-reflection and creates their own identities. They have been 
free to find themselves, i.e. connect with their inner selves, their private 
selves. When they speak of being themselves they mean that their private 
selves are allowed to emerge and take over. They feel so safe that they do 
not need to put on an act. In contemporary society, individuals are able to 
recreate themselves. These opportunities did not present themselves to 
previous generations in the same way, since they were caught up in inter-
minable traditions. Hence the informants have been able to create their 
own fan identities. 
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Chapter 9  

Fandom as socialisation 
In order to be able to understand the music, the listener needs to be social-
ised into interpreting it. The codes and signs that are connected to a genre 
are constantly developing and each sub-genre has its own special set of 
rules that people in the sub-genre are familiar with, i.e. part of their sub 
cultural capital. Elliott (1995:193-197) says that your feelings about music 
depend on the correlation between the cultural conventions attached to a 
certain song/group and the listener’s cultural opinion and values. This may 
be interpreted as saying that you like music that feels familiar and fits into 
one’s cultural context, one’s habitus. Bossius & Lilliestam (2011) say that: 
“Each individual has developed or acquired knowledge, skills and habits 
that are used to listened to, interpret and like certain musical structures 
(styles, genres) and not others – previously entitled musical habitus” (p. 
108). A person’s habitus is the combined result of past experiences. In the 
same way, a musical habitus is the result of a person’s musical experiences, 
i.e. the popular cultural and sub-cultural capital acquired by a person. 
 
Today the informants have gained the sub-cultural capital needed in order 
to join the various fan cultures. The sub-cultural capital includes rules, 
codes and norms that exist within a culture and that are relevant within 
that culture, in other word the cultural skills that are required. Many of 
these rules are learned through attending concerts and doing the same 
things as many of the older fans are doing. The question is: are they in on 
equal terms or are some doors closed to some people? In my opinion, there 
may be a different set of prerequisites for fans that participate in and take 
part of the fan world. A visible trend is that there is a clear gender dimen-
sion to this question, meaning that women are not included on equal terms 
with the men. They have the same prerequisites, but the men often know 
more about music whereas women tend to know more about the people, 
hence women may be viewed by society as less serious in their fandom. For 
this reason male fandom is taken more seriously whereas female fandom is 
less serious, since the sub-cultural capital of women seems to be the wrong 
kind. It might also have something to do with the idea that female fans are 
groupies or possibly only companions to the male fans. Sanne says about 
women who attend Kiss concerts that: “The women who attend concerts 
are often just there as girlfriends and have no idea what they are listening 
to.” By saying this, Sanne shows that she is there for the music and not for 
any other reason. She takes a position against other female audience mem-
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bers and explains proper behaviour, but also the opinion that is presented 
by for instance Garratt (1984/1990) that if a woman is a fan people believe 
that she is attracted to the male artist. She is always seen as a fan for all the 
wrong reasons. The proper audience consists of men, and for this reason 
commercial, record covers and stage settings are aimed towards the male 
audience (p. 409). 
 

Chapter 10  

Fandom as a form of self-therapy 
Regardless of how and for what purpose one is a fan, it is important that 
one is able to escape from everyday life and shut out things that are diffi-
cult and troublesome. Humans generally possess a number of strategies to 
do this. Some watch movies whereas others choose to read books or take 
long or short trips. They refuel their energy and are able to deal with eve-
ryday life filled with obligations and musts. This sort of escapism described 
above may be seen as sense making. The informants escape from reality for 
a while and enter another world that they share with others likeminded. 
This, however, does not necessarily mean that they interact with others on 
a deeper level. For many of them, it has more to do with allowing the role 
of a fan to emerge and gain energy to deal with everyday life. They choose 
their state of mind through their musical choices. The music is a constant 
factor and represents something to cling on to when things get rough in 
life. 
 
Kicki is affected by the lyrics while the others are mainly interested in the 
instrumental qualities of the music. Eric says, though, that he focuses on 
things other than the lyrics, but still emphasises how important the lyrics of 
Lasse Stefanz are. Cavicchi (1998) says that fans who listen to their favour-
ite bands find a deeper connection to them, allowing the lyrics to form an 
important part of some people’s lives through an on-going process (p. 
133). Hence the informants approach the totality of the songs in different 
ways; they listen in different ways and with different attitudes. This in-
volves an active interpreting process that does not only include reactions to 
different types of stimuli. The melodies may, however, be just as important 
as the lyrics since Tina, Rickard, Sanne and Axel all react to the music in a 
similar manner. Generally speaking, it might be difficult to explain exactly 
what part of music that you like. It might be something in the sound or in 
the voice of the singer (which is part of the sound) that appeals to them 
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and produces a set of emotions in the informants, which are difficult to 
pinpoint down. It is much easier for Erik and Kicki, who both mention 
lyrics as being the things that appeal to them, saying that the lyrics set 
Lasse Stefanz apart from other dance orchestras. One explanation to why 
they choose to focus on the lyrics may be that Lasse Stefanz’s lyrics are in 
Swedish and thus offer the informants a closer connection to the lyrics, 
enabling them to find associations in their own lives. 
 

Chapter 11  

Fandom as a pseudo religion 
Different types of experiences will help shape the fans. These experiences 
may be diverse and the fans seek experiences in different ways and in dif-
ferent places. For some, the arena is a place where they are able to act out 
their fandom, a place where they feel safe in their fandom. For others their 
homes are the places of experiences. There are many different strategies as 
regards utilisation of music, and the informants all show signs of, in one 
way or the other, taking personal initiatives to enhance their experiences. 
To a large extent, it comes down to using various rituals performed in 
connection to their fandom. 
 
One way in which to experience one’s favourite artists is to attend a con-
cert. This is something that is important to all informants, although their 
behavioural patterns are different and they speak of various experiences 
depending on the type of concert. Experiences come on many different 
levels, sometimes named intense musical experiences (see for instance Gab-
rielsson 2008). Describing an intense musical experience is not easy. Often 
words are lacking and people who are otherwise good with words might 
say “My hair stood straight up and wow, what a feeling” (Axel) and “It is 
cool. It was awesome” (Tina). Kicki describes the first time that she danced 
to Lasse Stefanz in the words: ”That thrill… that entire night was purely 
dreamlike.” She had such strong experiences at that moment that she was 
caught up in it and went to as many gigs as possible. Kicki’s experience 
may be due to the fact that it was a positive break from her everyday life 
which at the time was quite difficult. Describing the event as “dream” 
shows that it was something out of the ordinary, and that Lasse Stefanz 
became her symbol of freedom, a possibility for her to be herself. 
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To a large extent fandom is about idolising an artist and their music. How 
this admiration manifests varies from person to person. Some focus more 
on the artist, some on the music. This admiration is slightly similar to reli-
gious worship. Within a religion one worships persons and objects, and 
music has an important role in this. Placing people on pedestals is very 
common in fandom and in religion. Similarities may also be found at con-
certs, which would equal a sermon and the artist is at the centre of atten-
tion, the one preaching the word, the fans becomes the congregation that 
hears these words. At the same time the artist exposes himself to the fans in 
the same way as the preacher is exposed to the church goers. In both ex-
amples we are dealing with sense making in people’s lives and offering 
security and comfort. 
 

Chapter 12  

Authenticity usage 
The core of the musical interest of the informants is made up of different 
strategies used in order to cope with individual life situations. The music of 
their appreciation suits them and their lives, and they have developed be-
havioural patterns that could be used to explain these life situations. 
Through a set of strategies, conscious or unconscious, they work on differ-
ent legitimising projects that mean finding authenticity in their fandom and 
learning a discourse. A prerequisite is that these fans find their idols au-
thentic and consider them part of their life worlds. 

 
Authenticity is constantly created and is thus not inherent to the music or 
the people. In my opinion, there are various types of authenticity: social, 
ideological, personal etc. Even though an artist attempts to be authentic, it 
is not up to him or her to determine if that is truly the case. The listeners, 
fans, are those who make the final judgment. Regardless if they sing their 
own lyrics or do covers of someone else’s, they may definitely be believ-
able. If the singer is able to identify with the narrative voice of the lyrics 
and does this convincingly, he may be seen as authentic, at least to his fans. 
 
Through identifying with a particular musical style they also identify with 
a large group of people who are all, so to speak, part of the same culture. 
This community is important to the individual and helps them continue 
dealing with their own lives and life situations. The cultural position of the 
informants determines what kind of music that they are able to appreciate. 
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It must be adjusted to other parts of their lives. Since they have, in some 
way or the other, become attached to low-status bands they also need, 
based on their life situations, to find strategies that fit them in their interac-
tion with their surroundings. 
 

Chapter 13 

Concluding discussion 
The informants have a lot of things in common, but also many distinguish-
ing traits. They are all very much in love with their favourite bands and 
they frequently listen to them. They experience things, for instance through 
concerts, and also know a great deal about their band. They have acquired 
the needed sub-cultural capital to become part of different communities 
alongside with other fans, although it differs how much the informants 
actually interact with others and in what ways. Through the fan communi-
ties the fans believe that they are able to share their experiences with like-
minded people; however they often expect certain experiences to be shared. 
They expect that all fans react to and experience things in exactly the same 
way. Individuals who do not feel the same are not seen as true fans. A rea-
son for them feeling included in a group of people that they have never met 
before is that they are immediately accepted. By being surrounded by other 
fans they feel only positive emotions and the behaviour of the fans becomes 
the norm. The individual and the self becomes part of a larger group. 

 
All of the six informants are fans, although not all of them are eligible for 
the title hard-core fans. Lilliestam (2006) distinguishes between main-
stream listeners and genre specialists, the former devoting their attention 
primarily to hit music whereas the second group tends to focus on a spe-
cific genre (p. 158). Five of the informants are typical genre specialists, 
while one of them is an example of a mainstream listener. The deviant 
Erik, who also says that he is a huge fan, is more interested in hit music 
than a specific genre. Of course he owns a lot of dance orchestra records, 
but he also has a large collection of pop- and rock albums. He says that he 
is mainly interested in lists, and if one is a mainstream listener one cannot 
be a hard-core fan at the same time. Hence one cannot possibly be a spe-
cialist and have a general interest in a band simultaneously. A second im-
portant prerequisite is that the hard-core fan should know “everything” 
about the artist. Erik does not know everything, although he is very famil-
iar with the record release dates and the songs that belong to each album. 
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For that reason he might be named a cult fan, i.e. someone who is a fan of 
a band that has cult status, such as Lasse Stefanz. This fits well into the 
idea that Erik is, in his own words, a four on a five-grade-scale when it 
comes to “long and faithful services” to the band. The others, however, 
may be placed into the category of hard-core fans since they are specialists 
and are very familiar with the artists and attend their concerts. Despite 
them being grouped into the same category, it is important to emphasise 
that they are all different when it comes to how they manifest their fan-
dom. Their fandom has different focus. Some are more interested in con-
certs, while others prefer to collect items. Hence it is important to look at 
fans as being individuals and not as groups of people with the same focus 
and orientation. 
 
In this dissertation I have only been able to scratch the surface of fandom. I 
have looked closer at six individuals who are part of three different fan 
cultures and then drawn my own conclusions. There is much more work to 
be done and each of these fan cultures could become a dissertation of its 
own. The work of analysing and understanding fans has only just begun 
and there is much to do in the future for researchers within this field. There 
are some tendencies in this study that would be very interesting to follow 
up on. One entails gender, since men in this study are believed to be inter-
ested in information about the music, while women in society are believed 
to be fans only because they are interested in the males (the artists). The 
men possess knowledge about music whereas women are primarily inter-
ested in the people, hence women are perceived by society as being less 
serious fans. 
 
A second tendency that is visible is that problems arise when adults whole-
heartedly admire people, who do not have elevated status. They are, basi-
cally, not taken seriously. Adult fans of low status artists are looked upon 
with scepticism from outsiders, something that might be because these fans 
are considered to have low symbolic capital. The question is if this is a 
general tendency? It would have been interesting to investigate larger 
groups of fans of both low status and high status artists and see what they 
think of each other. Does the artist matter in terms of how one is perceived 
as a fan? There is a tendency in this survey that this might be the case, but 
it is hard to draw any conclusions based on only six people. 
 
The different categories and the core category, which have been mentioned 
in the dissertation, all help to explain vital parts of fandom. Previous inves-
tigations have focused more on the whole than on individual parts, and 
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consequently I hope that this text will help increase the understanding of 
what it is like, on an individual level, to be an adult fan. Through allowing 
six specific individuals to speak up I claim that we may identify a phe-
nomenon that is more common than we think. 
 
Öv. Ramona Kuusela 
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Bilaga 1 
Frågeformulär 2008-09-06 
 
1. Kvinna  Man  
 
2. Född år  
 
3. Civilstånd 
 
4. Barn (födda år) 
 
5. Hur länge har du varit Status Quo/Kiss/Lasse Stefan-fan? 
 
6. Hade du hört talas om bandet innan du blev ett fan? 
 
7. Hur blev du ett fan?  (vid alla flerval får du fylla i så många du behöver) 
________genom vänner/familj 
________skedde successivt 
________jag blev kamrat med ett annat fan 
________jag köpte en av deras skivor 
________jag hörde dem på radio 
________jag såg dem live 
________jag läste om dem 
________annat 
  
8. Har du sett dem live? 
 
9. Om ja. Hur många gånger? Var? 
 
10. Vilken är din favoritkonsert? 
 
11. Vad är viktigast när du är på en konsert med bandet? Numrera 
 
_______se bandet 
_______höra låtarna live 
_______att vara med andra fans 
_______festa 
_______annat 
  
12. Med vilka tre ord vill du beskriva en konsert? 
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13. Äger du alla deras officiella skivor? 
 
14. Har du träffat dem någon gång? 
 
15. I genomsnitt. Hur många timmar lyssnar du på musik varje dag? 
 
16. I genomsnitt. Hur mycket av denna tid ägnar du dig åt att lyssna på 
SQ/Kiss/LS? 
 
17. Vilka andra grupper/artister gillar du? 
 
18. När lyssnar du på bandet? 
 
______i bilen 
______på arbetet 
______hemma efter arbetet 
______när du förbereder dig för att gå ut 
______innan du somnar 
______medan du utför någon aktivitet (diskar, städar eller liknande) 
______när som helst 
______annat 
 
 
19. Fullfölj meningen: Jag använder SQ/Kiss/LS musik till… 
 
______att bli inspirerad 
______ha kul 
______slappna av 
______minnas bättre tider 
______socialt umgänge 
______fundera över livet 
______annat 
 
20. Vilka föremål som har med bandet att göra äger du? 
 
______böcker 
______bootlegskivor 
______något med autografer  
______konsertbiljetter 
______fanklubbtidningar 
______importerade singlar 
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______foton 
______pins 
______posters 
______t-shirts 
______videos/dvds 
______annat 
 
21. Känner du andra fans? 
 
22. Hur ser ickefans på ditt fanskap? (familj, vänner, arbetskamrater) 
 
______de tycker det är helt okej 
______de tycker det är märkligt 
______de bryr sig inte 
______de är inte intresserade, men förstår 
 
23. Vad har du för utbildning? 
 
24. Vad arbetar du med? 
 
25. Finns det något annat du tycker är viktigt för mig att veta innan vi 
börjar med intervjun? 
 
 
 
 





Publikationer i serien  
Örebro Studies in Music Education

1 Georgii-Hemming, Eva, Berättelsen under deras fötter. Fem 
musiklärares livshistorier. 2005.

2 Calissendorff, Maria, “Om man vill spela – då blir det jättesvårt” En 
studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel. 2005.

3 Eriksson, Helene, Systematisk analys och lösning av pianistiskt 
tekniska problem. 2006.

4 Westvall, Maria, Webs of Musical Significance – A study of student-
teachers’ musical socialisation in Ireland and Sweden. 2007.

5 Tivenius, Olle, Musiklärartyper: En typologisk studie av musiklärare 
vid kommunal musikskola. 2008.

6 Danielsson, Annika, Musik oss emellan: Identitetsdimensioner i 
ungdomars musikaliska deltagande. 2012.

7 Ehrlin, Anna, Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av 
musik i förskolan i en flerspråkig miljö. 2012.

8 Kjellander, Eva, Jag och mitt fanskap – vad musik kan betyda för 
människor. 2013.





Publikationer i serien Örebro Studies in  
Educational Sciences with an Emphasis on Didactics 

1 Maivorsdotter, Ninitha (2012): Idrottsutövandets estetik. En narrativ 
studie av meningsskapande och lärande. (Idrott med inriktning mot 
didaktik) 

2  Frödén, Sara (2012): I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk 
studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola.  
(Pedagogik)

3  Ehrlin, Anna (2012): Att lära av och med varandra. En etnografisk 
studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. (Musikvetenskap 
med musikpedagogisk inriktning)

4 Andersson, Erik (2013): Det politiska rummet. Villkor för situations-
politisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar.  
(Pedagogik)

5 Klaar, Susanne (2013): Naturorienterad utbildning i förskolan. 
Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, 
sociala och kulturella dimensioner. (Pedagogik)

6 Kjellander, Eva (2013): Jag och mitt fanskap – vad musik kan betyda 
för människor. (Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning)






