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Det att vara ett fan av något är idag mycket vanligt. En grupp av fans som under de senaste
åren uppmärksammats av både media och forskare är ARMY, dvs. fans av det
sydkoreanska pojkbandet BTS. BTS har under de senaste åren haft stor framgång bl.a. på
den amerikanska musikmarknaden och mycket av detta har varit möjligt tack vare deras
hängivna och dedikerade fans världen över.

I den här avhandlingen undersöks identiteten hos BTS-fans med huvudsakligt fokus på
frågan om hur och varför man blir ett fan av BTS samt på vilket sätt identiteten som fan
upplevs och uttrycks. Som material fungerar intervjuer med åtta BTS-fans samt
autoetnografi, vilket innebär att jag som forskare observerar och analyserar även min egen
fandom. Som teoretisk utgångspunkt tillämpas tidigare fandomforskning samt perspektiv
på fandom som subkultur. En diskussion kring hur begreppet subkultur ska förstås och
användas blir en viktig aspekt av det teoretiska resonemanget. Genom en mångsidig
presentation av de mest centrala praktiker som kan urskiljas inom BTS-fandomen
analyseras materialet i relation till de ovan nämnda frågeställningarna.

För informanterna utgör BTS-fandomen en stor del av deras vardag samt påverkar den
egna identiteten på flera sätt. Fandomen uttrycks via konsumtion, merch och stil och
praktiseras såväl online på sociala medier, som offline, t.ex. i form av tillhörande intressen
eller olika evenemang. Fansen upplever en känslomässig koppling till BTS-medlemmarna
som personer samt till gruppens musik och budskap. Även samhörigheten med andra fans
är viktig och många upplever glädje över att få dela sin fandom med andra. Samtidigt
fungerar andra fans även som ett slags måttstock för vem som kan klassas som ett fan och
hur ett fan sen bör vara. BTS och fandomen har för många fans påverkat hur de ser på sig
själva. Fansen uttrycker vidare en större öppenhet mot andra kulturer till följd av sin
fandom. ARMY som grupp har tydliga subkulturella drag vilket märks t.ex. i hur man
inom fandomen har interna skämt och ett visst sätt att prata. Även med en mera traditionell
syn på subkulturer kan ARMY betraktas som subkultur. Detta syns t.ex. i hur legitimering
av fandomen blir en politisk fråga (ett slags “motstånd”), inte minst på grund av den låga
status som både unga kvinnliga fans och pojkband ofta har.
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Förord

I februari 2018 introducerade en vän mig till BTS, ett sydkoreanskt pojkband. Om

man ber mig säga något om min relation till BTS vet jag sällan var jag borde börja

berätta. Jag kunde försöka nöja mig med att säga att gruppens medlemmar är mina

favoritartister, vilket stämmer, men under loppet av fyra och ett halvt år har de

kommit att bli mycket mera än så. I takt med att jag läst litteratur kring fandom har

mycket klarnat för mig (även på ett personligt plan) och jag har haft otaliga

intressanta och lärorika diskussioner med vänner och bekanta. När jag ser tillbaka på

min tid som ett BTS-fan fylls jag av en enorm tacksamhet gentemot de andra fans jag

fått lära känna under tiden; ni är guldvärda, inte enbart för avhandlingen utan även för

mina mest värdefulla personliga erfarenheter under de senaste åren. Ett stort tack till

er alla! Och varför inte, jag vill även tacka BTS, för deras musik och för att de finns;

för allt de gett och allt de ger.
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1 Inledning

BTS beskrivs i media som världens största pojkband (se t.ex. Hollingsworth 2019; Yoo

2018). Den sydkoreanska gruppens sju medlemmar har under de senaste fem åren konsekvent

fortsatt slå rekord inom den västerländska musikvärlden, från listettor på amerikanska

Billboard Hot 100 till världsomspännande stadiumturnéer och Grammy-nomineringar.

Musikvideon till deras singel “Butter” (2021) hade 3,9 miljoner tittare när den hade premiär

på YouTube och med sina 108 miljoner visningar på ett dygn slog “Butter” även rekordet för

mest sedda musikvideo inom 24 timmar efter release (YouTube 2021).

Utöver sin verksamhet inom musikbranschen har BTS sedan 2017 samarbetat med UNICEF

med kampanjen BTS Love Myself vars syfte är “to help end violence, abuse and bullying,

and to promote self-esteem and well-being among children and young people globally”

(Wylie 2021). 2018 samt 2021 höll BTS tal vid FN:s generalförsamling. I sina inspirerande

tal riktat till unga människor satte BTS ord på de utmaningar dagens unga står inför

(Lufadeju 2018; UNICEF 2021).

På hemmaplan i Sydkorea har BTS utöver sina rekord inom musikvärlden även tilldelats

“Order of Cultural Merit” av landets president 2018. Medlemmarna är de yngsta någonsin

som tilldelats ordern vilken ges till personer som har "rendered outstanding meritorious

services in the fields of culture and art in the interest of promoting the national culture and

national development" (KLRI & KLT1). BTS har en betydande inverkan på Sydkoreas turism

och ekonomi och en studie gjord av Hyundai Research Institute visade att BTS ekonomiska

effekt 2018 motsvarade nästan en halv procent av landets hela ekonomi, vilket motsvarar 4,7

miljarder euro (Vanek-Smith 2021; Mendoza 2020).

Både BTS som grupp och fansen, som officiellt kallas “ARMY”, är mycket närvarande på

internet och sociala medier. BTS officiella Twitter-konto (@bts_twt) som drivs av

medlemmarna själva har i skrivande stund (augusti 2022) 47,1 miljoner följare och gruppen

har varit den mest omnämnda artisten på Twitter sedan 2017 (Chan 2021). På Instagram har

BTS officiella konto (@bts.bighitofficial) 66,9 miljoner följare. Mycket av BTS framgångar

1 Korea Legislation Research Institute (KLRI) & Korea Law Translation Center (KLT).
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har varit möjliga tack vare deras hängivna och dedikerade fans. Jag vill i den här

avhandlingen rikta fokuset på just ARMY och se närmare på den fankultur som finns kring

BTS.

Mycket har hänt sedan jag påbörjade arbetet på min avhandling våren 2018 och intresset för

BTS har fortsatt att öka. Dels har mängden fans ökat markant, dels har även det akademiska

intresset för BTS stadigt ökat. BTS och ARMY studeras av aca-fans2, det vill säga

akademiker som samtidigt dessutom själva är fans, samt av utomstående med mycket

varierande bakgrund när det gäller disciplin. Ett exempel på detta kan man se vid den

BTS-konferens som hölls vid Kingston University i London i januari 2020. På konferensen

diskuterades BTS och ARMY i relation till allt från t.ex. queerstudier till marknadsföring,

ekonomi, konstvetenskap, religion och kändisskap (Kingston University 2020).

Fandomforskning har sedan 1990-talet fått fotfäste inom den akademiska världen. Det att

vara ett fan av något är idag mycket vanligt och olika slags fandoms blir intressanta föremål

för forskning inte minst på grund av deras koppling till bl.a. konsumtion, media, kultur och

ekonomi. Trots att fandom på många sätt har normaliserats under de senaste årtiondena möts

ofta den passion som hängivna fans uppvisar gentemot det som de är ett fan av med avsmak

eller åtminstone oförståelse, såväl bland allmänheten som i media (Jensen 1992). Inte minst

när det kommer till kvinnliga fans av pojkband finns en mycket stark stereotyp som

porträtterar fansen som besatta, hysteriska och okritiska konsumenter. Något som blir klart

nedan är att fans och fandom är betydligt mera mångdimensionellt än en sådan stereotyp låter

oss förstå. Fandom utgör ett utrymme där människor skapar, formar och förstår sin egna

identitet i relation till andra och sig själv.

I den här avhandling vill jag se närmare på identiteten hos BTS-fans. Avsikten är att

undersöka hur och varför man blir ett fan av BTS samt vilken påverkan fandomen har på ens

identitet, både i hur denna uttrycks och upplevs. För att göra detta har jag intervjuat åtta BTS-

fans. Utöver intervjuer använder jag mig även av autoetnografi, en metod som innebär att

man observerar sig själv. Jag inkluderar alltså mina personliga erfarenheter som ARMY.

Materialet har sedan analyserats med utgångspunkt i diverse teoretiska perspektiv som

använts för att studera fans. Ett av de huvudsakliga teoretiska ramverken för avhandlingen är

2 Aca-fans diskuteras närmare i metodkapitlet (6.1).

6



subkulturer och målet är att diskutera på vilka grunder ARMY kan betraktas som subkultur,

dels på ett mera traditionellt sätt som “spektakulära” och dels med hjälp av nyare perspektiv

på subkulturer. Genom att se fandom dels som något socialt och dels som något mera privat

vill jag belysa flera olika aspekter av vad det innebär att vara fan. Jag tror och hoppas att

avhandlingen ska kunna ge en så heltäckande och ingående bild av ARMY som möjligt

genom de erfarenheter som beskrivs.

Avhandlingen är uppbyggd så att jag i kapitel två ger en kort översikt över k-pop och dess

mest centrala kännetecken samt ger en introduktion till BTS som grupp. Teori och tidigare

forskning behandlas i kapitel tre (med fokus på fandom och fans) samt fyra (subkulturer). I

kapitel fem presenteras en kort sammanfattning av teorikapitlen samt avhandlingens

frågeställning. Till följande, i kapitel sex, redogör jag för de metoder och det material jag

använt för undersökningen. Kapitel sju, åtta och nio utgör analysen. Avhandlingens två sista

kapitel består av diskussion samt avslutning.

2 K-pop & BTS

Jag vill ägna detta kapitel åt att kort presentera både k-pop och BTS. En övergripande

förståelse av det som kännetecknar k-pop är till stor nytta när vi vill förstå fansen och den

omgivande fankulturen. När det kommer till k-pop väljer jag att lyfta fram de aspekter som

berör min frågeställning och mitt tema. Jag behandlar därför inte t.ex. kvinnliga k-popgrupper

utan fokuserar på karaktärsdragen hos grupper som består av manliga idoler.

2.1 K-pop och dess kännetecken

“K-pop” används för att beteckna sydkoreansk (härefter Korea) populärmusik. Termen

myntades och användes först i övriga asiatiska länder under 1990-talet för att beteckna den

koreanska musik som spridits till dessa länder som en del av hallyu (“The Korean Wave”).

Hallyu refererar till den koreanska populärkulturens popularitet utanför Korea och innefattar

allt från koreanska filmer och dramaserier till musik. Speciellt sedan slutet av 2000-talet har

just k-pop kommit att bli en av de viktigaste delarna av hallyu (Lie 2012, 351-352). K-pop

såsom vi förstår den idag går att spåra till början av 1990-talet och pojkbandet Seo Taiji som
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debuterade 1992. Gruppen introducerade en ny typ av musik som inkluderade inslag av rap

och hip hop, något som var främmande för tidigare musik i Korea (Lie 2012, 349).

Trots ordet “pop” i k-pop är genren alltså inte begränsad till att gälla endast “popmusik” utan

gällande musikstilen är den i själva verket känd för att kombinera flera olika genrer i en och

samma låt. De flesta k-poplåtar innehåller således både mera poppiga delar och rap eller

hiphop. Ett annat kännetecken för musiken är att man använder engelska uttryck i låtarna

trots att största delen av texten fortfarande är på koreanska. Engelskan används till exempel

för att skapa medryckande refränger som är lätta att memorera och ta till sig. Dessa

musikaliska aspekter samt hur genren uppstod har bidragit till att en del forskare betraktat

k-pop som ett slags hybridkultur som på många sätt saknar “koreanskhet” (se t.ex. Lie 2012).

Jag återkommer till detta nedan.

Inom k-pop har förutom musiken även det visuella en mycket stor betydelse. Detta märker

man för det första på hur extravaganta och välproducerade k-popmusikvideor är, för det andra

syns betydelsen av det visuella då man ser på de artister, oftast kallade idoler (idols), som

representerar genren. Dessa k-popidoler utgörs av attraktiva, talangfulla och karismatiska

ungdomar och unga vuxna som genomgått intensiv träning för att bli just idoler. I Korea finns

flertalet skivbolag som genom scouting eller att hålla uttagningar tar in lovande ungdomar.

Ungdomarna får sedan utförlig träning i allt vad som krävs för att bli en idol, bl.a. sång, dans,

språk och uppförande och debuterar efter sin tid som “trainee” eventuellt som medlem i en av

bolaget sammansatt grupp.

Det att idolernas yttre har en stor betydelse kommer inte som någon större överraskning.

K-pop kännetecknas ofta av ett mjukare mansideal kallat kkonminam (ordagrant flower boy)

där de manliga idolerna har ett mera androgynt eller t.o.m. feminint utseende än vad vi är

vana vid i väst. Trots att detta ideal syns även utanför nöjesindustrin utgör dagens k-popidoler

med sin ljusa hy, sitt silkeslena hår och sina välkoordinerade kläder en av de främsta ikonerna

för detta mansideal (Shin 2013, 98). Flera forskare menar att denna form av maskulinitet har

sitt ursprung i den japanska manga genren yaoi eller boys love (se bl.a. Maliangkay 2013;

Shin 2013). Genren fokuserar på homoerotiska förhållanden mellan män och de yttre drag

hos karaktärerna som skildras påminner på många sätt om estetiken hos kkonminam. I

västvärlden förknippas ett mera feminint utseende hos en man ofta med homosexualitet. Det
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är värt att poängtera att det i Korea förhåller sig annorlunda då homosexualitet inte på samma

sätt syns i det offentliga och har börjat diskuteras först under de senaste 20 åren (Phillips &

Yi 2020). Homosexualitet har länge varit ett slags icke-fenomen i den koreanska

samhällsdebatten (Seo 2001, 66-67). Även inom just k-pop finns det fortfarande väldigt få

öppet homosexuella idoler (Laurie 2016, 222). Istället för att vara riktat till homosexuella

män är detta mjuka mansideal i första hand tänkt att tilltala en kvinnlig publik (Shin 2013,

98-99).

K-popframträdanden (i både musikvideor och liveuppträdanden) kännetecknas av en

detaljerad danskoreografi. Denna innehåller ofta sexuella drag som uttryckligen eller på ett

mera subtilt sätt anspelar på sexuella handlingar. Idolerna tar på sig själva, trycker fram

höften på ett utmanande sätt, slickar sig själva om munnen, och så vidare. Hur tydliga eller

många dessa sexuella implikationer varierar från grupp till grupp och mellan olika koncept.

Oh (2015) menar att västerländska fans av manliga k-popidoler genom sin fandom frigör den

dansande manskroppen från det stigma den erhållit i väst. Om idolerna skriver hon:

As they are highly trained dancers, their bodies and motions are remarkably skilled:

strong, energetic, brawny, taut, but simultaneously expressive, elastic, flexible, lithe

and delicate. Their bodies are muscular and, at the same time, slim, tiny and young

looking, and they have innocent faces (Oh 2015, 65-66).

Denna beskrivna dualitet är något som fansen ofta förbryllas av. Förutom i dansen syns

idolernas “olika sidor” i hur de samtidigt som de utstrålar självsäkerhet och framför sig

seduktivt på scenen, förväntas bete sig mera konservativt i andra sammanhang, inte minst i

sina privatliv (Leung 2012, 32). Dualiteten syns på sätt och vis både i utseende och beteende

och är något som ökar idolernas dragningskraft bland fansen. Jag återkommer till frågor kring

attraktion och sexualitet både när jag diskuterar fans och fandom samt senare i analysen.

Som vi såg ovan utmärktes startpunkten för det som kom att bli k-pop av att man

introducerade hybrida musikformer och förändrade det som tidigare hade utgjort

populärmusik i Korea. På basen av detta är det värt att ställa frågan: Hur koreansk är

egentligen k-pop? Forskare tycks ha olika uppfattning om detta och medan Lie (2012, 360)

menar att K:et i k-pop inte är mera än ett varumärke som helt och hållet saknar inslag av
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traditionell koreanskhet menar Leung (2012) att fans inte enbart konsumerar k-pop, utan de

upplever därtill att de vill lära sig mera om den koreanska kulturen överlag. Hon skriver: “It

is superficial to say that because K-Pop is a hybrid cultural product, that it is somehow

‘culturally odorless’ to consumers” (Leung 2012, 83). Leungs argument får stöd även i mitt

material.

2.2 En kort introduktion till BTS och ARMY

BTS debuterade 2013 under musikbolaget HYBE (tidigare Big Hit Entertainment). Bolaget

grundades 2005 av Bang Si-Hyuk var innan BTS framgångar ett litet företag. Numera utgör

HYBE dock Koreas största nöjesbolag (Ye-eun 2020).

BTS består av sju medlemmar som går under artistnamnen Jin, Suga, j-hope, RM, Jimin, V

och Jungkook3. Äldsta medlemmen Jin är i skrivande stund 29 medan Jungkook som är yngst

är 24. Inom k-pop har medlemmarna ofta olika roller inom gruppen baserat på sina

individuella styrkor. Den mest tydliga inledningen är den mellan rappare och sångare. BTS

“rap line” består av Suga, j-hope och RM, medan de övriga fyra medlemmarna Jin, Jimin, V

och Jungkook sköter sången och utgör därmed “vocal line”. K-popgrupper har även oftast en

ledare (“leader”) och i BTS fall är detta RM. Ledaren för ofta gruppens talan i olika officiella

sammanhang och fungerar som ett slags sammanhållare i gruppen.

Gruppnamnet “BTS” är en förkortning av koreanskans Bangtan Sonyeondan som på engelska

blir “Bulletproof Boy Scouts”. Tanken bakom namnet är att BTS ska fungera som skydd mot

de hårda förväntningar som unga människor får utstå i samhället; gruppen verkar så att säga

som skydd mot dessa “skott”. Som nämndes ovan kallas BTS-fans officiellt för ARMY4

vilket i sin tur är en förkortning för “Adorable Representative MC for Youth”. I kombination

med varandra är BTS således en skottsäker grupp med en tillhörande ARMY-armé som

fungerar som representanter för ungdomen.

4 Grammatiken för “ARMY” kan vara förvirrande och variera något. I den här avhandlingen används “ARMY”
eller “ARMYs” för att beskriva fansen kollektivt medan “en ARMY” utgör ett enskilt fan.

3 Jag använder här artistnamnen men i analysen kommer ofta medlemmarnas riktiga namn eller smeknamn att
användas, då jag som ett fan eller mina informanter pratar om BTS.
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BTS har som grupp sedan debuten 2013 gett ut 16 koreanska5 album (inklusive mini-album

och så kallade re-packages). När en k-popartist släpper ett nytt album talar man om

“comeback6”, detta betyder dock inte att artisten skulle ha varit på paus från musikaktiviteter

utan en comeback signalerar en ny “era”, det vill säga den tidsperiod som finns mellan två

albumsläpp. När majoriteten av intervjuer gjordes befann vi oss i BTS Love Yourself-era

(eftersom den senaste comebacken var med albumet Love Yourself: Answer) och detta märks

även tydligt i intervjuerna.

Utöver musikrelaterat material kan fans äventa del av mycket annat slags material med BTS.

På streamingsajten VLIVE håller medlemmarna t.ex. mera informella live-streams då fansen

kan kommunicera med idolerna via ett kommentarsfält. VLIVEs ger fansen en större inblick i

idolernas personliga liv och tankar. Videorna finns tillgängliga på hemsidan även efter

livesändningen och får snabbt översättningar till olika språk (ofta gjorda av andra fans). 2019

lanserade HYBE Weverse, en mobilapp samt hemsida där fansen kan ta del av mediainnehåll

och kommunicera med artisten. BTS variety show Run! BTS finns tillgänglig på både VLIVE

och Weverse. I programmet får man bl.a. se medlemmarna tävla mot varandra i olika

tävlingar och lekar. På Weverse kan man även hitta BTS reality shows då medlemmarna reser

tillsammans (Bon Voyage) eller spenderar några semesterdagar tillsammans i vacker natur (In

The Soop). På YouTube-kanalen BangtanTV finns vidare ett stort antal videor med bakom

kulisserna-klipp till allt från award shows till making-of för musikvideor. Allt detta

videomaterial gör det möjligt för fansen att lära känna medlemmarna i högre grad och inte

bara som artister utan även som personer.

3 Fandom och fans

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska perspektiv på fandom som är till nytta för

avhandlingen. Jag börjar med att se på hur begreppen “fan” och “fandom” definierats. Det

som återstår av kapitlet kommer sedan att ägnas åt att diskutera de mest centrala aspekterna

av fandom och upplevelsen av att vara fan. Jag närmar mig fandom i första hand som en typ

av subkultur. Subkulturer behandlas närmare i kapitel fyra.

6 Visuellt innebär comeback oftast ett nytt koncept i musiken/musikvideorna och en “ny look” för idolerna.
5 Ofta släpps även japanska versioner av låtarna samt en del originalmusik på japanska.
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3.1 Begreppen och tidigare forskning

Det finns delade meningar kring varifrån termen “fan” härstammar. En teori är att ordet

kommer från “fanatic” och till en början användes på slutet av 1600-talet i England för att

beskriva en religiös fanatiker (Duffett 2013, 5). En fanatiker är någon “som hårt och blint

kämpar för någon sak i övertygelsen att alla motståndare har fel” (Nationalencyklopedin7).

Andra menar att begreppet mera troligt härstammar från “to fancy” det vill säga “att tycka

om” (BBC 2015). Det är framför allt i takt med medias och teknologins utveckling som

forskare har börjat intressera sig för den grupp av människor som kallar sig fans eller som av

andra blir kallade fans. Begreppet “fandom” har två betydelser och hänvisar till både “all the

fans (as of a sport)” samt “the state or attitude of being a fan” (Merriam-Webster8). T.ex.

Kjellander (2013) använder sig av svenskans “fanskap” för att tala om fandom, men på

svenska har ordet en annan betydelse och många negativt laddade associationer. Man kunde

även tala om “idoldyrkan” men även här är associationerna och de religiösa implikationerna

något som isåfall behöver diskuteras närmare. Jag väljer att använda mig av “fandom”

eftersom jag upplever att det är det mest “neutrala” begreppet och ett ord som används ofta

även på svenska. För mig och många andra är “fandom” även det mest naturliga alternativet.

Ibland talar man förutom fandom om fankultur (fan culture) och här blir fokus mera specifikt

på kulturen som kretsar kring objektet för fandom, t.ex. praktiker hos fansen.

Oftast skiljer man mellan fans och de som beundrar något eller någon, åtminstone främst eller

i grunden, utifrån ideologiska, politiska eller religiösa ståndpunkter. När man talar om någon

som är ett fan av en politiker är det vanligare att man använder t.ex. ordet “följare”. Fandom

har vidare ofta setts som något mera trivialt än politik; något som i första hand är baserat på

personlig smak (Duffett 2013, 288). Bl.a. Jenkins (1992) samt Fiske (1989; 1992) har dock

betonat de politiska aspekterna av fandom, vilket jag återkommer till nedan.

Flera forskare har därtill uppmärksammat bl.a. de strukturella likheter som finns mellan

fandom och religion och t.ex. de kraftiga känslotillstånd musikfans upplever på en konsert

kan liknas vid en religiös upplevelse. Att fandom och religion har många gemensamma drag

8 Merriam-Webster, sökord “fandom”. Tillgängligt på:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fandom [hämtat 10.5.2022].

7 Nationalencyklopedin, sökord “fanatisk”. Tillgängligt på:
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fanatisk [hämtat 30.3.2020].
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innebär dock inte att fandom är religion (Gavicchi 1998, 51; 186-187). Istället för “religion”

föreslår Hills (2002) att man kunde undersöka sambandet mellan fandom och religiösa

uttryck (t.ex. användandet av religiösa termer inom fandom) som en form av neoreligiositet

(neoreligiosity). Inom fandom sker denna neoreligiositet “[...] as an effect of fan discourses

and practices, rather than relying on a preceding essence/’ontology’ of religion and its

supposed functions in society” (Hills 2002, 119, kursiv i original).

Den tidigaste fandomforskningen såg på fandom som något patologiskt och fans beskrevs

som människor med “fragile self-esteem, weak or non-existent social alliances, a dull and

monotonous ‘real’ existence” (Jensen 1992, 18). Jensen skriver: “The fan is seen as being

irrational, out of control, and prey to a number of external forces” (Jensen 1992, 13). Inom

forskning har man idag för det mesta slopat patologiska förklaringar av denna grad men i

media och folkmun beskrivs fans fortfarande inte sällan som besatta enstöringar,

okontrollerbara massor eller som passiva och tanklösa konsumenter som ödslar tid på

oväsentligheter.

Den så kallade första vågen av fandomforskning hade för avsikt att slopa just bilden av fans

som passiva och okritiska mottagare av mediaprodukter. Verk av framför allt Fiske (1989;

1992) och Jenkins (1992) kom att bli inflytelserika då de, genom att beskriva fandom som ett

slags deltagandekultur där fansen är aktiva och själva omtolkar och producerar material

relaterat till fandomen, satte grunden för fortsatt fandomforskning. Både Fiske och Jenkins

såg fandom som ett sätt för underordnade grupper att kämpa mot sociala orättvisor, vilket jag

återkommer till nedan i samband med subkultur. Bland de teoretiker som representerar den

andra vågen av forskning är det flera som byggt vidare på Bourdieus tankar om smak, habitus

och kapital (se t.ex. Thornton 1995; Frith 1996). Till skillnad från en ofta något utopisk bild

av fandom som målades upp av första vågens forskare såg man här fandom som en integrerad

del av samhället och visade på hur sociala hierarkier reproduceras även inom fandom (Gray,

Sandvoss & Harrington 2017, 6). Den tredje vågen av forskning har diskuterat fans och

fandom framför allt i relation till konsumtion och medieanvändning samt studerat njutning

och motivation bland fans. Förutom att kunna säga något om populärkultur ger studier av

fans oss en ökad förståelse för vårt förhållande till oss själva och till andra samt för hur vi tar

del av och förstår mediatexter (Gray, Sandvoss & Harrington 2017, 6-7). I och med att så gott
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som alla konsumerar media i någon form kan det idag te sig svårare än tidigare att urskilja

fans ur en bredare publik.

3.2 Att definiera ett fan

Gavicchi (1998) har studerat Bruce Springsteen-fans och skriver följande om fandom:

On the whole it is used both descriptively and prescriptively to refer to diverse

individuals and groups, including fanatics, spectators, groupies, enthusiasts, celebrity

stalkers, collectors, consumers, members of subcultures, and entire audiences, and,

depending on the context, to refer to complex relationships involving affinity,

enthusiasm, identification, desire, obsession, possession, neurosis, hysteria,

consumerism, political resistance, or a combination (Gavicchi 1998, 39).

Citatet ger oss en uppfattning om vad allt termen “fandom” kan hänvisa till i olika

sammanhang. Som nyss nämndes har medias utveckling gjort att det blivit svårare att urskilja

fans från andra som tar del av samma material. Därför blir diskussioner kring avgränsning en

del av definitionen där varje definition samtidigt säger något om vem fans är och vem de inte

är (Duffett 2013, 31).

Enligt Jenkins (1992) ligger skillnaden mellan att vara allmän konsument och ett fan i graden

av emotionellt och intellektuellt engagemang. Den detaljkunskap som fansen utvecklar i

relation till objektet är inte nödvändig för att man ska kunna ta del av materialet men för

fansen utgör sådan kunskap grunden till njutning. När fanset börjar anamma de kulturella

elementen hos fandomen uppstår en tydlig skillnad mellan de individer som hör till fandomen

och de som inte gör det (Jenkins 1992, 56). Fandom utövas vidare ofta som en hobby men

fans identifierar sig med objektet för fandom på ett sätt som sträcker sig förbi att vara “bara

en hobby” (Duffett 2013, 24). Bl.a. i Sandvoss (2005, 8) definition av fandom som “the

regular, emotionally involved consumption of a given popular narrative or text” finner vi

även uttryck för en viss kontinuitet. Även Jenkins (1992, 56) noterar att det att vara ett fan

innebär att man återkommer till materialet gång på gång.
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Att vara ett fan av något innebär en känslomässig investering. Enligt Grossberg (1992)

identifierar fans sig med objektet för fandom och utvecklar vad Grossberg kallar “a different

sensibility”, ett slags känslighet för vad som är värdefullt eller bra i en viss kulturell produkt,

då de tolkar materialet i relation till sina egna erfarenheter, önskningar och behov (Grossberg

1992, 50-68). Även Hills (2002, 90-95) betonar den känslomässiga aspekten och talar om

“affective play”. Hills påpekar hur olika fandoms skapar sina egna kulturella ramar inom

vilka fansen sedan skapar en känslomässig relation till det som de är ett fan av. Jag diskuterar

fandom och affekt närmare i avsnitt 3.5.

Speciellt när man studerar grupper av fans betonas de sociala (kollektiva) aspekterna men

trots att fandom ofta är social är inte alla fans i kontakt med andra fans. Att definiera fandom

enbart utifrån sociala aspekter eller det hur fandom visas utåt, t.ex. i form av klädstil, blir

därför problematiskt då fandom kännetecknas av olika grader av socialitet och variationer i

hur man visar sin fandom (Duffett 2013, 27-28). Genom att fokusera enbart på de kollektiva

aspekterna riskerar man vidare att underskatta den emotionella övertygelsen hos fans och den

individuella betydelse som fandom har för identiteten (Duffett 2013, 29-30).

När det kommer till att definiera och studera fans konstaterar Duffett (2013, 31) att

multidimensionella perspektiv på fans och fandom verkar vara mera fruktbara än att använda

något enskilt perspektiv. Flertalet forskare har genom att utveckla modeller försökt rymma

flera aspekter av vad det innebär att vara ett fan och bland dessa har t.ex. Jenkins (1992,

277-281) modell har använts flitigt inom fandomforskning. Jenkins identifierar fem

aktiviteter som kännetecknar fans. När fans konsumerar är deras (1) mottagande fokuserat,

emotionellt och kritiskt; de skapar mening i de texter de tar del av och (2) tolkar texterna i

relation till det egna livet och den egna identiteten. Genom att välja vad de konsumerar och

inte konsumerar (3) utövar fans ett slags aktivism som påverkar producenterna. Fans (4) blir

vidare själva (med)producenter genom att de utvecklar eget material i relation till fandomen

och skapar ett slags deltagandekultur. Fandom utgör en alternativ social gemenskap (5) där

fans hittar en plats som låter dem uppleva “what utopia feels like” (1992, 283).
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3.3 Musikfandom, pop och pojkband

Musik betyder olika mycket för olika människor men de flesta av oss lyssnar någon gång på

musik och många har även någon utnämnd favoritartist. Människor använder musik för att

hantera olika livsskeden och skapa mening i sin sociala omgivning (DeNora 2000, xi).

Musikfandom involverar i regel inte bara ett intresse för själva musiken utan ofta är man även

intresserad av artisten och man vill gärna veta mera om personen bakom musiken och följa

med dennas övriga liv. Det blir alltså fråga om så kallad “kändisfandom”. När kändisskap

(och vidare så kallad “celebrity fandom”) har studerats har detta ofta likställts med något

motbjudande, skandalöst och korrupt (Ferris & Harris 2011, 4). I Stargazing: Celebrity,

Fame, and Social Interaction föreslår författarna att man borde forska i vad kändisskap har

för betydelse för de som producerar och “konsumerar” kändisar samt de som lever i en

vardag av kändisskap (Ferris & Harris 2011, 7). Att forska i betydelsen för de individer som

på ett konkret sätt är delaktiga i detta kändisskap påminner om det uttryckta behovet av att

studera även fandom så att säga “inifrån” (se närmare nedan i metodkapitlet).

När det kommer till vilken typ av musik man lyssnar på kan man vara “allätare” eller hålla

sig ganska starkt till någon viss genre. Russell (1997, 141) definierar musiksmak som “stable,

long-term preferences for particular types of music, composers, or performers” (kursiv i

original). Musiksmak tenderar att hålla i sig över en längre period och speciellt den musik

man lyssnade på i tonåren brukar få ett stort nostalgiskt värde. Att på ett personligt (men även

kollektivt) plan göra en distinktion mellan “bra” i motsats till “dålig” musik är enligt Frith

nödvändigt när vi använder musik som ett sätt att skapa vår identitet (Frith 1996, 72). Vilka

argument som används för att fastställa kriterier kring vad som är bra och dåligt varierar men

enligt Frith (1996, 69) handlar det i fråga om musikproduktion ofta om att man skiljer mellan

å ena sidan “originell” bra musik med en “individuell” touch, å andra sidan “standardiserad”

och “imitativ” dålig musik. Att känna smak innebär vidare ofta att känna avsmak för annan

musik vilket leder till att samhörigheten mellan de som lyssnar på liknande musik stärks.

Thornton (1995) uttrycker det:

Aesthetic appreciation is passionate (people love their music) and aesthetic

intolerance violent (they hate that noise) perhaps because aural experiences take

firmer root in the body than, say, visual ones. Although socially conditioned, musical
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taste is experienced as second nature. As a deep-seated taste dependent on

background, music preference is therefore a reasonably reliable indicator of social

affinity (Thornton 1995, 113, kursiv i original).

Musik fungerar alltså som något som stärker den sociala samhörigheten. Utöver att musik

ofta har en djupgående betydelse för individer har den med andra ord även ett stort kulturellt

inflytande och kan användas för att stärka den kollektiva identiteten.

Frith menar att just popmusik som genre ofta setts som “what’s left when all the other forms

of popular music are stripped away” (Frith 2001, 95). Istället för att vara en form av konst

tänker man på popmusik främst i termer av kommersialitet. Popmusik kännetecknas vidare av

att man inte behöver ha någon så att säga förhandskunskap, vilket gör musiken anpassad för

den breda massan. Trots att det finns en stor variation i genrer angående musik som skapas av

grupper av män (i alla åldrar) förknippas “pojkband” ofta specifikt med just popmusik.

Park & Kim (2018) skriver i sin artikel för Vulture att termen “pojkband” ursprungligen

kommer från engelsktalande länder och beskrev då en grupp av snygga unga pojkar

sammansatta av en musikproducent vars sånger handlar om kärlek och romantiska

förhållanden och består av “easy and predictable bubblegum pop tunes”. För popmusik av

just pojkband är den huvudsakliga målgruppen ofta flickor och unga kvinnor. Frith (2001,

94-96) påpekar att popmusik riktad till flickor delvis utgör ett undantag till tanken om att

popmusik inte skulle ha en specifik subkulturell marknad. Jag återkommer till subkulturer

nedan men det är en intressant tanke att popmusik i form av pojkband kräver en viss sorts

subkulturell kunskap för att man ska kunna fara ett fan (se subkulturellt kapital nedan i 4.3).

I fallet med k-pop har man ofta ifrågasatt hur mycket artisterna själva har att säga till om

och/eller är delaktiga i att skapa musiken, något som anses påverka autenticiteten eller

“äktheten”. Autenticitet9 i fråga om budskap handlar om hur man som ett fan uppfattar det

som förmedlas, kort sagt ifall man tror på det artisten säger (Frith 1996, 71). Generellt

betraktas pop (inräknat även k-pop) som en musikgenre som saknar samma grad av

autenticitet som t.ex. rockmusik.

9 Autenticitet behandlas vidare nedan i samband med subkulturer, avsnitt 4.3.
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Även det att k-popgrupper är sammansatta av ett bolag och att idolerna tränas till att bli just

idoler kan ibland uppfattas som något som minskar autenciteten. I en intervju med TIME

säger HYBEs grundare Bang att han byggt upp ett mera “liberalt” produktionssystem där

man betonar vikten av artisternas konstnärliga frihet. Han påpekar vidare att vad som ses som

“äkta” inom det musikala fältet beror på perspektiv. Bang framhåller att man även inom

många andra konstformer spenderar mycket tid på att finslipa sina talanger och gör en

jämförelse: “Ballerinas spend a long time in isolation focused only on ballet, but you don’t

hear people say ballet lacks soul or isn’t art” (Bruner 2019).

I en intervju påpekar BTS att det nuförtiden är mindre viktigt att klassificera musik enligt

genre och tillägger för sin egen del: "The genre is BTS. That's the genre we want to make and

the music that we want” (Ochoa 2020). Samtidigt har RM kommenterat att det för gruppen

inte spelar så stor roll om de klassificeras som k-pop eller inte: “That debate is very important

for the music industry, but it doesn’t mean very much for us members” (Hiatt 2021). Förutom

för musikindustrin och media är genre-diskussionen vanligt förekommande bland fansen.

Efter intervjun vann uttrycket “the genre is BTS” gehör bland många fans. Varför verkar det

hos en relativt stor andel av fansen finnas ett behov av att distansera BTS från såväl

“pojkband” och “k-pop”?

Det huruvida BTS borde klassas som k-pop och som ett pojkband eller inte är inte något som

jag i den här avhandlingen tar ställning till. Däremot behandlas teman som direkt eller

indirekt berör dessa frågor genomgående i avhandlingen och speciellt i analysen. För att

kunna diskutera dessa aspekter av fandomen är det väl värt att se närmare på de implikationer

som “k-pop”, “pojkband” och i förlängning “fangirl” har eftersom dessa etiketter på ett

konkret sätt påverkar fansens vardag.

3.4 (Fan)identitet, skam och legitimering

Identitet upplevs ofta delvis som något socialt konstruerat men samtidigt även som något

väldigt personligt. Speciellt i väst finns uppfattningen om att varje människa har en unik

inneboende identitet som är frikopplad från den sociala omgivning hon lever i, ett slags “sant

jag” (Lawler 2008, 5). Flera, om inte alla, av de identiteter vi har är sådana som vi delar med

andra. Identitet innebär alltså att identifiera sig med en viss grupp av människor, trots att man

18



inte nödvändigtvis behöver tillägna sig alla aspekter av en viss identitet eller vad som är

typiskt för denna (Lawler 2008, 2). I vissa fall kan våra olika identiteter vara svåra att

kombinera sinsemellan, vilket inte sällan är kopplat till normer och uppfattningar i samhället

om hur vi bör vara.

Som vi såg i definitionen av “fan” handlar det för individen om att anamma en identitet som

ett fan. Detta är ofta en social process i vilken man speglar sig i relation till andra fans samt

ens övriga omgivning. För fans handlar det om hur rollen som ett fan ska framföras så att

man framstår som äkta (jfr autencitet ovan samt nedan i 4.3) i ögonen på andra fans. Det

handlar om att balansera identiteten som ett fan med övriga roller och förväntningar som

finns på en; det går att välja var, hur och när man låter sin fandom synas.

Tankar om identitet som något som “framförs” snarare än något man “har” återfinns hos bl.a.

Goffman och Butler. Goffman (1959) betonar hur vi anammar olika roller i olika sociala

sammanhang och på detta sätt konstruerar vår identitet. Även för Butler (2007) är identitet

något man skapar snarare än något man har, och denna skapas och formas i sociala

sammanhang. För fans blir fandom ett av ansiktena hos självet och till skillnad från andra

socialt tillskrivna roller har man en större frihet när det kommer till att utöva (perform) sin

fandom (Sandvoss 2005, 47-48). För Giddens (1991, 13-14) blir människans identitet i

dagens samhälle ett reflexivt projekt; man upprätthåller och ändrar konstant berättelsen om

självet. I Giddens mening kunde man alltså betrakta fandom som ett livsstilsval och en

“materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten” (Giddens 1991, 101).

Idéen om fandom som ett sätt för marginaliserade grupper att göra motstånd mot den

övergripande kulturen kan vi se speciellt hos första vågens forskare såsom Fiske och Jenkins

(diskuteras närmare i kapitel fyra). I och med den negativa stereotyp av fans som syns

framför allt i media kan man dock påstå att fans, snarare än att de från början (nödvändigtvis)

tillhör en marginaliserad grupp, istället på sätt och vis väljer att bli marginaliserade när de

identifierar sig med objektet för fandom. Detta är fallet speciellt om personen inte tillhör t.ex.

den föreställda åldersgruppen för fandomen eller ifall att objektet för fandomen har mycket

lågt kulturellt värde.
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Jenkins (1992, 53) påpekar att fansen döms just utifrån vilket värde objektet för deras fandom

har. Jag upplever dock därtill att materialet ofta döms utifrån hur man uppfattar fansen. Ifall

nidbilden av fansen är den av skrikande tonårsflickor visar man heller inget intresse för det

material dessa fans är intresserade av. Lancaster (2015) skriver: “When fame is girded by a

swelling teenage, female fanbase immediately, that celebrity becomes false, temporary, and

unearned /…/ The presence of teen girls offers up a handy barometer: if they like something

you can be rest assured it’s not worth a serious listener’s ear.”

Speciellt i de fall då fansen och/eller objektet för fandom är av låg status kan man ibland

uppfatta ett slags internaliserad skam hos fansen. Enligt Zubernis & Larsen (2012, 1) är det

ofta skamfullt att vara ett fan överhuvudtaget. Vidare kan man som fan ofta känna skam över

hur extrema “vissa” fans eller praktiker inom den egna fandomen är och uppleva skam i de

fall att dessa skulle bli kända för omvärlden eller nå t.ex. artisten själv. Känslan av skam är

alltså mångfacetterad och kan se ut på olika sätt hos olika individer och inom olika fandoms.

För fans uppstår ett behov av att legitimera, det vill säga berättiga, den egna fandomen. En

orsak till detta är just skam och som ett slags svar på denna skam försöker man som ett fan

“förbättra” det man gillar. Ett vanligt sätt för fans att försöka legitimera den egna fandomen

är att så att säga ta ett steg tillbaka och se på objektet mera kritiskt, eftersom det finns en

uppfattning om att man behöver en viss distans till ett objekt för att kunna se dess “riktiga”

värde. Istället för att se på idolen som person väljer man att lyfta fram produkten de skapat

som sådan och framhåller t.ex. hur musiken producerats. Fansen kommenterar på ett lugnt

och sansat sätt musiken och ägnar sig kanske till och med åt att lära sig mera om musik eller

konst i syfte att bättre kunna legitimera den egna fandomen inför andra (Duffett 2013, 46-47).

Fans är ofta måna om att försöka förbättra kollektivets ansikte utåt och det är vanligt att man

som grupp engagerar sig i olika former av välgörenhet t.ex. i form av att skänka pengar till

olika ändamål. Eftersom allt detta görs i artistens eller fandomens namn, kunde man kalla ett

sådant förfarande för en legitimeringsstrategi eller ett sätt att försöka vinna respekt från

allmänheten och samtidigt även så att säga motarbeta stereotypen.

De benämningar och etiketter (på engelska används ofta ordet “labels”) vi använder för att

kategorisera och beskriva våra olika identiteter blir viktiga för hur vi uppfattar oss själva. Det

finns fans som inte vill definiera sig som ett “fan” på grund av de “negativa” konnotationer
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som begreppet har (Duffett 2013, 28-29). Närliggande termer såsom “fangirl” eller “fanboy“

används på olika sätt och i olika sammanhang men ofta klingar begreppen negativt. Song

(2015) skriver:

After all, "crazy" has and will always be the go-to adjective for the "fangirl," to the

point where the two have become almost synonymous. /…/ It is a way of telling

young girls that they should be embarrassed about what matters to them. /…/ Let’s

free "fangirl" from the relegation of silly and see it for what it is: a serious music fan

in the making (Song 2015).

Flera fans anammar dock dessa termer och använder “fan” eller “fangirl” om sig själva. Detta

blir då ett slags ställningstagande. De svenska journalisterna och k-popfansen Mellerstedt och

Stillman (2013) jämför det att kalla sig fangirl med att kalla sig feminist:

Vi kallar oss feminister eftersom vi ser att människor behandlas olika i samhället

beroende på vilket kön de råkar födas med och det till kvinnors nackdel. Vi kallar oss

fangirls eftersom vi ser att människor behandlas olika i samhället beroende på vilket

sätt de tittar på kultur och vilken typ av kultur de är intresserade av, och det till dem

som kallas fangirls nackdel (Mellerstedt & Stillman 2013, 64-65).

3.5 Fandom, affekt och mening

Känslor utgör en av grunderna till varför vi människor handlar som vi gör. Studiet av känslor

inom sociologin har breddat och fördjupat förståelsen av olika fenomen speciellt under de

senaste årtiondena, inte minst inom områdena för massmedia, konsumtion och fritid (Bericat

2015, 14-15). Som nämndes ovan i definitionen av “fan” har flera forskare betonat de

känslomässiga aspekterna av att vara ett fan och det krävs en viss grad av känslomässig

investering i relation till objektet för att identiteten som fan ska få fotfäste (se bl.a. Grossberg

1992; Hills 2002). Speciellt vid ögonblicket då man blir ett fan är denna känslomässiga

investering av avgörande betydelse (Duffett 2013, 135). De känslor ett fan har gentemot

objektet för sin fandom kan se ut på mycket olika sätt och förändras med tiden.
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Speciellt inom psykologin talar man förutom känslor även om affekt eller emotion. Svenska

Akademiens ordlista (SAOL) definierar affekt som “stark sinnesrörelse10”, känsla som

“upp levelse av lust el. o lust; sinnes rörelse; intuitiv upp fattning11” och emotion som

“sinnes rörelse, stark känsla12”. Som vi ser är definitionerna i grunden ganska lika och för den

här avhandlingen är det inte nödvändigt att göra skillnad mellan dessa olika benämningar.

Grossberg (1992) gör dock en skillnad mellan dessa och menar att affekt inte är det samma

som känslor eller önskningar. Affekt är istället kopplat till vad vi ofta beskriver som “the

feeling of life” och samtidigt som vi kan förstå hur andra känner kan vi inte veta hur de

känner. Känslor, å sin sida, är enligt Grossberg i slutändan inte en subjektiv upplevelse utan

istället ett resultat av den sociala och kulturella omgivningen (Grossberg 1992, 56-57). Hills

(2002, 90-94) påpekar dock hur Grossberg uttrycker ett konstruktivistiskt perspektiv i vilket

fans inte så att säga äger sina känsloerfarenheter då dessa inte ses som tillräckligt subjektiva.

Hills menar vidare att detta synsätt tar bort den lekfulla aspekten av fandom och affekt som

något som dels skapar (fan)kultur och dels är något man som ett fan är inblandad i, ett slags

affective play.

Känslor och affekt är nära kopplat till upplevelsen av mening (Jenkins 2006, 24-25). Fans

känner sig ofta bemyndigade av sina intressen och fandom kan hjälpa en att tackla svåra

situationer i vardagen och livet (Duffett 2013, 138-139). Fandom kan på så sätt ha en

terapeutisk verkan (se t.ex. Kjellander 2013). Denna terapeutiska funktion kan både ses i hur

man genom fandom ofta hittar en (alternativ) social gemenskap (jfr Jenkins ovan) och i det

sätt man på ett grundläggande plan identifierar sig med materialet. Fandom kan även fungera

som en form av eskapism från verkligheten, något som syns i den kritiska nidbilden av fans

som individer som lever i ett slags sagovärld. Fandom har tidigare uppfattats som ett sätt att

fylla ut för något man saknar i livet men för fans utgör fandom ett meningsfullt tillägg i

vardagen och identiteten snarare än något som fyller ut för vad man saknar (Duffett 2013,

138-139).

12 SAOL, sökord “emotion”. Tillgängligt på: https://svenska.se/saol/?sok=emotion&pz=1 [hämtat 12.5.2022].

11 SAOL, sökord “känsla”. Tillgängligt på: https://svenska.se/saol/?sok=k%C3%A4nsla&pz=1 [hämtat
12.5.2022].

10 SAOL, sökord “affekt”. Tillgängligt på: https://svenska.se/saol/?sok=affekt&pz=1 [hämtat 12.5.2022].
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När det kommer till att studera känslor påpekar Bericat (2015) att “...a fundamental

distinction must be made between internal emotional experience (subjective feelings) and

emotional expression (the external manifestation of emotions)” (2015, 4, kursiv i original).

Känslor hos fans kan uttryckas lika men ändå upplevas olika och vice versa. Detta kan även

liknas vid “framträdandet” som fan (jfr Goffman ovan) då man beter sig såsom man förväntas

i roll av att vara ett fan. Att vara ett fan är då att framträda som ett fan (Lawler 2008, 106).

3.5.1 Ett kontrollerat skrikande

Ett av de mest synliga beteenden som kopplas till en del fandoms (t.ex. just fandoms kring

pojkband) är skrikande, men vad är egentligen skrikande och varför skriker man? I sin artikel

I Scream Therefore I Fan? diskuterar Duffett (2017) skrikande i relation till fandom. Att

skrika har ofta förståtts som ett uttryck för brist på självkontroll; ett beteende som tillskrivs

en folkmassa som är totalt manipulerad av kommersialitet och styrda av musiken (Duffett

2017, 144). Dessa slags tolkningar kan jämföras med diskussionen kring fandom som

patologi. Duffett menar att Durkheims tankar om totemism på ett givande sätt kan appliceras

på skrikande inom fandom för att förklara fenomenet. Genom kollektiva känsloupplevelser

som uppstår kring ett visst “totem” stärks gemenskapen i gruppen samt de värderingar och

beteenden som upprätthåller den sociala strukturen. T.ex. under en konsert när fansen samlas

för att se idolerna live utgör skrikande ett av de sätt som “collectively envisaged structures

are manifest and thus maintained” (Duffett 2017, 150).

Skrikande är förstås inte unikt för k-pop men det ser lite annorlunda ut än inom andra

fankulturer. Inom k-pop publicerar skivbolagen nämligen officiella guider för när och hur

fans ska sjunga med under liveframträdanden, så kallade “fan chants”13. Under de

instrumentella delarna i låtarna förekommer ofta en namnramsa då fansen i takt med musiken

rabblar upp alla medlemmars namn medan man vid andra tillfällen sjunger med vid specifika

delar av låten, endera samtidigt eller som eko.

I sin doktorsavhandling om k-popfans i Korea beskriver Kim (2017) hur fan chants,

sjungande och skrikande utgör en del av musiken under ett k-popliveframträdande och hur

dessa praktiker bildar ett “k-pop soundscape”: “I [...] highlight how the fans play a role as

13 För exempel på BTS fan chants se t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=IcAfzYRwd0c samt
https://www.youtube.com/watch?v=zI2ofdd0l9M [hämtat 30.4.2022].
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music producers and performers beyond their usual role as pop music consumers in the

K-pop scene through concert musicking” (Kim 2017, 38). Dessa praktiker tillför alltså något

till idolernas liveframträdanden och kunde betraktas som ett slags deltagarkultur i Jenkins

mening. Ofta handlar det om att sjunga eller “chanta” men även vad det gäller skrikande

verkar det ofta finnas (eller bildas) ett system, t.ex. så att man skriker till den första gången en

viss medlem sjunger under en viss låt. Man kunde därför påstå att det inom k-pop

förekommer ett slags kontrollerat eller systematiserat skrikande och/eller sjungande vid sidan

om det mera spontana som kan påträffas i publiken vid t.ex. intervjutillfällen med

k-popidoler. Jag återkommer till fan chants i analysen.

3.6 Samlande

En vanlig aspekt av fandom är samlande av olika slag och konkreta föremål får ofta ett

symboliskt värde för fansen. Det finns olika sorts samlande och motiven bakom kan variera,

t.ex. att man för nöjes skull skapar en egen samling alternativt att man samlar för att sälja

vidare eller byta med andra. Fansen samlar på sådant som kopplas direkt till objektet för

fandom och i fallet med musik kunde detta vara t.ex. ett musikalbum. Gavicchi (1998,

138-139) påpekar att samlande för Bruce Springsteen-fans fungerar som en viktig

identitetsmarkör, både för hur man själv uppfattar sin fandom och hur andra uppfattar den.

Merch (från engelskans “merchandise”) i olika former utgörs av massproducerat material

som på något sätt är kopplat till artisten i fråga. Speciellt merch är ett sätt att visa fandomen

utåt, t.ex. i form av kläder eller accessoarer. Fansen kan även samla så kallade memorabilia;

objekt som på ett personligt plan påminner om artisten eller någon viss händelse i relation till

denna eller fandomen. Att ha en samling “marks its owner out as visibly different and

references his or her supposed obsession” (Duffett 2013, 179-180, kursiv i original).

3.7 Idolkultur, sexualitet och attraktion

När man talar om relationen mellan kön/genus och fandom kommer man att tänka på hur vi

ofta förstår manliga och kvinnliga fans som generellt ganska olika, med annorlunda

upplevelser, beteenden och objekt för fandom. Denna uppfattning syns även i stereotyperna

av fans där män och kvinnor porträtteras på något olika sätt, t.ex. så att de tycker om olika

saker eller har en annorlunda relation till det de är ett fan av. Som vi såg ovan i samband med

legitimering har vidare det som kvinnor (i “typiska fall”) är fans av ofta uppfattats som något
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som är av lägre kvalitet. Jag vill till följande diskutera kön, sexualitet och attraktion i relation

till fandom med fokus på hur kvinnor utforskar och uttrycker sin sexualitet via fandom.

Utöver detta vill jag även uppmärksamma den idolkultur som behandlades ovan och kort

diskutera maskulinitet i koppling till den.

För att rymma andra sorters maskulinitet än den typiska “macho” mannen har man börjat tala

om maskuliniteter i pluralis, hit ryms även just kkonminam (jfr ovan 2.1) och andra

“mjukare” mansideal. Dessa alternativa mansideal möts dock fortfarande med avsmak i

samhället och Smith (2006) som har skrivit om kvinnliga fans som gillar “omanliga” män

förklarar detta:

Their critics are seeking to avoid facing the fact that, like it or not, some women like

their men unmanly, perhaps even somewhat androgynous. There’s a need to dismiss

these women’s opinions because what they are saying is something deeply

threatening: real men are crap (Smith 2006, 381).

Utöver alternativa mansideal upplevs vidare den sexuella attraktion kvinnliga fans kan känna

gentemot manliga idoler överlag som ett hot eller åtminstone något oanständigt. Duffett

(2013, 205-206) påpekar att samhället fortfarande är obekvämt med att kvinnor öppet visar

sin sexualitet och menar att detta syns t.ex. i motståndet mot pojkband samt i hur man

beskriver fans som hysteriska.

Fast (2006) som behandlat frågor kring kön och sexualitet bland fans av bandet Led Zeppelin

noterar att det finns få studier som på ett ingående sätt redogjort för kvinnors sexuella

föreställningar. Detta beror enligt henne på att vi håller fast vid en bild av att kvinnor inte

njuter av sex och att ifall de gör det så är det oartigt att bekräfta eller erkänna det. Vidare blir

kvinnor som på ett mera explicit sätt ger uttryck för sin sexualitet ofta stämplade som

lösaktiga eller slampiga. Fast frågar sig om vi inte kommit till den punkten då kvinnlig

sexuell attraktion kunde ses som en integrerad del av kvinnors liv och som något som är

inbakat i kvinnors olika roller (2006, 365-366). Sandvoss (2005, 76) påpekar att det är viktigt

att studera sexuella fantasier hos fans, bl.a. eftersom dessa aspekter av fandom har en direkt

koppling till nöjesindustrin som använder sig av detta för att göra vinst.
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Fandom kan utgöra en plats för fans att utforska den egna sexuella identiteten. Enligt

Zubernis & Larsen (2012, 12) kan fandom fungera som ett slags “safe space” som erbjuder

“the protection and privacy needed for genuine self-expression” (jfr även identitet ovan).

Lumby (2007) som skrivit om kvinnliga popfans menar att sexuella uttryck inom fandom

handlar om att säkerställa utrymme för fansen att upptäcka sin egna (sexuella) identitet (2007,

350-351). Hon beskriver de konversationer om popidoler hon som tonåring hade med en vän

och vilken funktion detta hade:

I do clearly remember that the genuinely erotic dimension of fandom related to a

fantasy of escape. It was a virtual space for reinventing the self, for exploring

sexuality, for playing with and laughing about that state of being female (Lumby

2007, 351).

Även Sandvoss (2005) menar att fantasier och dagdrömmar utgör ett meningsfullt sätt för

fans att balansera relationen mellan självet, fantasi och kultur (2005, 78).

När det kommer till att vara ett fan utgör k-pop ganska långt kvinnors domän, åtminstone när

det rör sig om pojkband. Oh (2015) har uppmärksammat det sätt på vilket kvinnliga

k-popfans rubbar maktbalansen mellan man och kvinna och, genom att betrakta och

sexualisera de ofta androgyna manliga idolerna, sätter sig själva i en maktposition. I stället

för att bli ett objekt för den manliga blicken14 såsom kvinnan blir i sammanhang då en

hegemonisk maskulinitetsnorm råder agerar hon här istället som subjekt och kan, genom den

feminina maskulinitet som k-pop företräder, omdefiniera könsroller. Oh (2015) skriver:

[Fans] want their stars to be heterosexual, homosexual, masculine and/or feminine, so

that they can reposition their roles across various types of pre-existing personae,

including bossy, macho, butch, femme, tomboy, gay or sissy, and ‘perform’ multiple

spectatorships that evade categorization (Oh 2015, 22).

Fansen har alltså utrymme att tolka, omtolka och använda sig av k-popidolerna för att forma

sin (sexuella) identitet. Idolkulturen anspelar vidare på ett slags balans mellan upplevelsen av

14 Vid sidan om “den manliga blicken” talar man numera även om en kvinnlig sådan. Även Oh (2015) använder
sig av termen “the female gaze”.
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en “personlig relation till idolen“ och en vetskap om och en frustration över att denna ändå är

avlägsen oss. Enligt Ferris och Harris (2011, 31-32) hoppas fans “remedy the asymmetry of

their mediated relationships” genom att söka mera information om kändisen. Fans är

medvetna om skillnader i den “persona” idolen så att säga spelar och idolen som

privatperson. Man gillar tänja på gränserna mellan det påhittade och det riktiga (Duffett 2013,

42), något som även t.ex. fanfiction kan vara ett uttryck för. Jag behandlar fanfiction nedan

som ett exempel på en vanligt förekommande praktik bland fans.

Till vilken grad fandom fungerar som ett utrymme för att uttrycka sexuella fantasier varierar

från fandom till fandom och från ett fan till ett annat. Trots att många fandoms, inte minst

musik- och/eller kändisfandom, till stor del tycks bygga på en viss grad av attraktion och åtrå

bland fansen är det inte bara idolernas yttre som får fansen att fastna. Fast (2006) konstaterar

att sexualitet och attraktion inte på ett tydligt sätt går att skilja åt från andra orsaker som gör

att man dras till en viss artist, vilket kan vara t.ex. musikens budskap (Fast 2006, 364).

Relationen som fans skapar till idolerna kan därför se ut på mycket olika sätt och färgas av

olika nivåer sexuella begär eller fantasier. Sexualitet och attraktion har förstås även ett nära

samband med känslor och affekt och att känna sig attraherad är ju i sig även det ett

känslotillstånd som kan innefatta många olika upplevelser.

I fråga om sexuell attraktion bland fans finns det en viss skillnad i hur fanset uppfattas

beroende på personens ålder, något som kan kopplas till diskussionen om identitet och

legitimering ovan. Den sexuella och/eller romantiska attraktion tonåringar kan känna

gentemot idoler betraktas ofta åtminstone till viss del som en utvecklingsfas för den egna

sexuella identiteten. I vuxen ålder förväntas man dock vara förbi denna “fas” och ägna sig åt

riktiga romantiska relationer. När fansen stiger i ålder blir det på sätt och vis ännu mera tabu

att prata om sexualitet eller attraktion, inte minst om objektet för fandom är betydligt yngre.

Smith (2006) menar att man därför skapat “myten om moderskap” som är “a belief that the

only thing such women could possibly want to do with these men is mother them” (2006,

379).

Inom k-pop finns det på sätt och vis en kultur av att “mamma” sina idoler, men detta

beteende utesluter inte nödvändigtvis att man upplever sexuell attraktion. “Mammandet”

förekommer vidare även bland yngre fans trots att idolen kan vara äldre och det är vanligt att

27



man t.ex. uttrycker oro för om idolen äter och vilar tillräckligt eller att man oroar sig över

deras framtid. Baserat på egna observationer och erfarenheter skiljer en av informanterna i

Kims (2017) studie om k-popfans mellan tre typer av fans: de som mammar sina idoler på

sättet som nyss beskrevs, de som drömmer om ett romantiskt förhållande med idolen samt de

som shippar eller läser fanfiction (Kim 2017, 93, se följande stycke). Kategorierna är inte

uteslutande och man kan se dessa beteenden i olika grad hos samma fan. Till följande vill jag

se närmare på intresset hos den sista typen av fans som identifierades, något som blir relevant

för analysen då åtminstone hälften av mina informanter ägnar sig åt shipping samt läser

BTS-fanfiction.

3.8 Shipping och fanfiction

Shipping15, det vill säga ett föreställt romantiskt förhållande mellan två eller flera personer,

ofta av samma kön, är mycket vanligt inom fandoms. Inom k-popfandomen är både industrin

och idolerna själva fullt medvetna om shipping-kulturen och svarar ofta på fansens fantasier

genom så kallad fanservice. Fanservice sker t.ex. under liveframträdanden eller i

intervjusammanhang; idolerna kramas, håller händer eller smeker varandra på rumpan,

nacken eller låret. Sådant beteende gör det lättare för fansen att vidareutveckla fantasierna om

idolernas föreställda romantiska förhållanden sinsemellan.

Fanfiction (förkortat fanfic) kan betraktas som ett uttryck för shipping och är en vanligt

förekommande praktik inom olika fandoms. Fanfiction är fanproducerade berättelser i

textform som baserar sig på redan existerande verk och som inte publiceras professionellt

(Hellekson & Busse 2014, 5-6). Trots att intresset för fanfiction inte nödvändigtvis är

begränsat till kvinnliga fans konstaterar Jenkins att det är mera vanligt att kvinnor skriver

fanfiction än att män gör det (Jenkins 2006, 43). Bland kvinnliga fans utgör slash, det vill

säga homoerotisk fiktion mellan manliga karaktärer en mycket populär typ av fanfiction. På

Archive of Our Own, en hemsida där fans kan publicera sina berättelser, är slash (male x

male) den vanligaste kategorin även inom BTS-fandomen när det kommer till

romantisk/erotisk fanfiction.

15 Begreppet “shipping” kommer ursprungligen från engelskans “relationship”. Grammatiskt är “shipping”
själva fenomenet. Begreppet används även som verb för det ihopparande man gör “att shippa” samt i formen
“ett ship” vilket syftar på det par som man parar ihop. “Shippers” kallas de fans som ägnar sig åt att shippa (ett
visst ship).
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Om fanfiction överlag finns det relativt mycket forskning med olika infallsvinklar (se t.ex.

Hellekson & Busse 2014, 8-10). Inte all fanfiction är slash och inte all slash är explicit, men

det mesta av den teoretiska diskussionen och forskningen kring fanfiction intresserar sig för

explicita homoerotiska fantexter. Hellekson och Busse (2014, 76) skriver: “[...] fanfiction

often gets reduced to its erotics aspects, but these erotic aspects also tend to present

fanfiction’s engagement with gender, sex, and sexuality at its fullest.” Fanfiction kan fungera

som ett sätt att utveckla sin (sexuella) identitet. Jenkins (1992) menar att detta lett till att

kvinnor redan från tidig ålder lär sig att söka sina egna nöjen i berättelser som reflekterar

smak och tycke hos någon annan, det vill säga hos män (1992, 114). Jenkins (2006b)

uttrycker relationen mellan fans och media:

Fandom, after all, is born of a balance between fascination and frustration: if media

content didn’t fascinate us, there would be no desire to engage with it; but if it didn’t

frustrate us on some level, there would be no drive to rewrite or remake it (Jenkins

2006b, 247).

Detta upplevda behov av att omskriva media kunde alltså förklara intresset för fanfiction. När

det kommer till k-pop handlar det ofta om att man spinner vidare på de antydanden idolerna

ger och där via gör en djupdykning i deras förhållanden sinsemellan, snarare än att man

skulle omskriva den canon16 som finns i andra former av media. Förutom att skriva fanfiction

gör man därutöver t.ex. bildkollage och fan-videor för att i samråd med andra fans stärka och

sprida bilden av medlemmarnas romantiska förhållande. Likt andra aspekter av fandom bidrar

fanfiction och shipping till att skapa samhörighet bland likasinnade, i det här fallet mellan de

som shippar samma personer.

3.9 Transkulturell fandom

BTS- och k-popfans finns i dagsläget över hela världen och fansen kommer alltså från olika

länder med varierande bakgrund, språk och traditioner. Jag vill till följande diskutera dels hur

16 När något är canon betyder detta att det följer originalverkets intrig. Man kan alltså skriva fanfiction som
följer canon för t.ex. en bokserie. Om man vill tala om canon för BTS skulle det innebära t.ex. fanfiction där
medlemmarna jobbar som idoler. Jag väljer att använda mig av engelskans “canon” istället för att tala om kanon
på svenska, detta främst eftersom ett engelskt uttal på ordet känns mera naturligt i sammanhanget.
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denna mångkulturella fandom kan påverka upplevelsen av att vara ett fan samt även vilken

inverkan det kan han att tycka om något som “kommer från en annan kultur”.

I sin artikel Towards a Theory of Transcultural fandom (2013) föreslår Chin & Morimoto att

man använder “transkulturell” framom “transnationell” när det kommer till att studera

fandom. De poängterar att trots att det nationella kan ha en inverkan på varför man bli ett fan

av något från ett annat land är det mera troligt att fans känner ett slags samhörighet med

materialet som är oberoende dess ursprung. Författarna skriver: “Nation-based differences or

similarities may well appeal to people across borders; but so, too, might affective investments

in characters, stories, and even fan subjectivities that exceed any national orientation” (Chin

& Morimoto 2013, 99).

När man är ett fan av något från en annan kultur, speciellt en icke-västerländsk sådan,

befinner man sig som fan på en viss distans kulturellt, geografisk och språkligt. Denna

“distans” går att jämföras med det som nämndes ovan, nämligen att man som fan vill känna

sig närmare objektet för fandom, i detta fall idolerna, och försöker känna denna “närhet” t.ex.

genom att söka mera information om personen (Ferris & Harris 2011, 31-32). Då objektet för

fandom härstammar från en annan kultur kan man tänka sig att det blir en större utmaning att

skapa denna känsla av närhet. T.ex. i fråga om språk är internationella fans som inte studerat

koreanska ofta beroende av översättningar för att kunna ta del av BTS budskap.

Som en följd av globaliseringen och teknologins utveckling är material från andra kulturer

dock oftast lättillgängliga för fans, inte minst online. Trots att det tidigare funnits större

skillnader i spridningen (och därmed även påverkan) mellan västerländska och

icke-västerländska kulturprodukter påpekar Chin och Morimoto (2013, 105) att fandoms

kring icke-västerländska kulturprodukter idag är lika delaktiga i den kulturella samverkan

fandoms emellan som vilken fandom som helst. Sådant som tidigare kan ha utgjort ett hinder

för att man ska kunna vara ett fan, t.ex. språkskillnader och begränsad tillgänglighet, är idag i

och med internet mycket mera överkomligt. Man kan alltså tänka sig att denna tillgänglighet

samt den kulturella mångfald som vi ser idag på många sätt har gjort att den upplevda

distansen blir mindre.
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Att beakta hur kulturella (och samtidigt även historiska och politiska) aspekter påverkar

upplevelsen av att vara ett fan ger ett mera fördelaktigt och intersektionellt perspektiv på

fandom. Denna transkulturella karaktär är inte heller löskopplad från andra fenomen som

diskuterades ovan, t.ex. i fråga om hur man upplever ett annorlunda mansideal eller hur man

legitimerar det att vara ett fan av något från en annan (icke-västerländsk) kultur. Jag

återkommer till dessa tankar i analysen.

4 Fandom som subkultur

I detta kapitel redogör jag för begreppet “subkultur”. Inledningsvis ges en beskrivning av hur

begreppet uppfattas och tolkas i tidigare forskning. Att betrakta fandom som subkultur kan ge

intressanta perspektiv på fenomenets relation till bl.a. (grupp)identitet, konsumtion, politik,

mainstream och media. Mot slutet av kapitlet presenteras Hodkinsons omarbetade version av

subkulturbegreppet. I analysen utgår jag främst från Hodkinsons förståelse av subkulturer.

4.1 Subkultur

Termen “subkultur” används för att beskriva grupper av människor som har något gemensamt

med varandra, det vill säga de delar ett problem, ett intresse, en praktik, som på ett signifikant

sätt skiljer dem från medlemmar av andra sociala grupper (Thornton 1997, 1). Forskning

kring subkulturer fick fotfäste på 70-talet då forskare vid Birmingham universitets Centre for

Contemporary Cultural Studies (CCCS) började intressera sig för de efterkrigstida

ungdomskulturer som hade börjat kunna urskiljas från den bredare “vuxna kulturen” och

“mainstream”. Ett av de klassiska verken från den här tiden är Hebdiges Subculture: The

Meaning of Style som utkom 1979. Hebdige diskuterar punkrörelsen och hur den använder

sig av stil och olika symboler för att uttrycka missnöje mot och ta avstånd från den

övergripande kulturen. Enligt Hebdige är denna symboliska kamp mot samhällsordning och

rådande politik av grundläggande betydelse för subkulturer. Både CCCS och Hebdige har fått

utstå kritik för att de romantiserat olika subkulturella element såsom stil, gruppidentitet och

politiskt motstånd och gett dessa en för stor betydelse samt för att man inte lyckats beskriva

medlemmarna av subkulturer såsom de själva skulle göra. Forskningen fokuserade vidare i

första hand (och ofta uteslutande) på subkulturer där unga vita män är i majoritet (Dhoest
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m.fl. 2015, 1). Senare forskning, ofta hänvisad till som post-subkulturell, börjar i regel med

att ta avstånd från CCCS.

Den post-subkulturella teorin har tydliga drag av postmodernism och betonar hur sociala

sammanslutningar idag är mera flyktiga än tidigare och snarare består av lösare kollektiv. I

Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style betonar Muggleton vikten av att

presentera dagens subkulturer på ett sätt som medlemmarna känner igen och undersöka de

subjektiva betydelserna av de postmoderna drag som tillskrivs medlemmarna. Muggleton

beskriver dagens subkulturer som postmoderna i.o.m. att de uppvisar en individualistisk,

fragmenterad och diffus sensibilitet och förstår subkulturer som ett symptom på postmodern

hyperindividualism (Muggleton 2002, 6).

Muggleton använder sig fortfarande av “subkultur” men flertalet andra forskare har

argumenterat för att man borde överge begreppet, ofta just p.g.a. dess starka koppling till

CCCS. Alternativa begrepp som har föreslagits är t.ex. neotribes och scene. Maffesoli (1996,

98) använder sig av konceptet tribus eller tribes och skriver: “without the rigidity of the

forms of organization with which we are familiar, it refers more to a certain ambience, a state

of mind, and is preferably to be expressed through lifestyles that favour appearance and

form”. Bennett (2006, 106-113) bygger vidare på Maffesolis koncept och talar om neotribes.

Han menar att neotribes på ett fruktbart sätt lyckas fånga den flyktighet som dagens

ungdomskulturer kännetecknas av. I sin studie av metalfans använder sig Kahn-Harris (2007,

21-22) av scene och begreppet innefattar då all musikalisk och musikrelaterad aktivitet som

äger rum inom en viss “scen”. Hesmondhalgh diskuterar de olika begreppens användbarhet

när det kommer till att studera relationen mellan ungdomskulturer och musik. Han menar att

både neotribes och scene är för otydliga som begrepp eller sedan förvirrande då de tillskrivits

olika betydelse i olika sammanhang. I de sammanhang då scene använts förekommer t.ex. i

vissa fall en tydlig anknytning till en geografisk plats medan begreppet andra gånger används

för att beskriva mera “complex spatial flows of musical affiliation” (Hesmondhalgh 2005,

23). På samma grunder som annan post-subkulturell teori riktar han även kritik mot

subkultur men menar att det inte lönar sig att försöka hitta ett alternativt övergripande

begrepp. Han föreslår att genre kunde användas som ett bland flera verktyg för att studera de

sociala aspekterna av musik.
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I The Subcultures Reader ifrågasätter Gelder (2005) post-subkulturell teori och i syfte att

kritisera citerar han Kahn-Harris (2004, 118): ”Although I would argue that subculture is an

inappropriate concept to use in the analysis of contemporary cultural practice, it none the less

illuminates some of the more difficult problematics of creating youth culture” och tillägger:

“Here, the term subculture is both ‘inappropriate’ and ‘illuminating’: we may be able to ask

no more of any social terminology!” (Gelder 2005, 14). Gelder menar att post-subkulturella

teoretiker motsätter sig de traditionella förståelserna av subkultur samtidigt som de själva är

ambivalenta i sin relation till begreppet i och med att de erkänner de sätt på vilka “subkultur”

ännu är användbart (Gelder 2005, 11-15). Även Hodkinson (2015, 11-12) är försiktig med att

överge subkulturbegreppet men har ifrågasatt den “spektakulära” karaktär som traditionellt

tillskrivits dessa grupper och menar att man borde studera även de mera vardagliga

aspekterna av subkulturer. Beskrivningen av subkulturer som spektakulära hänvisar framför

allt till det politiska motstånd och den specifika “stil” som de grupper som studerades av

CCCS uttryckte.

Trots att Hodkinson förespråkar en bredare förståelse av begreppet menar han att det

fortfarande finns värde i att studera unga människor som förhåller sig i och till samhället på

ett ovanligt, icke-normativt sätt. Han menar att vi bör undersöka hur dessa individer blir

stämplade, hur de uppfattas av det övriga samhället, hur deras subkulturella aktiviteter ser ut

och vad allt detta får för konsekvenser. Vidare vill han veta hur deltagandet upplevs av

medlemmarna själva samt hur deras förhållande till media, dominerande ideologier, den egna

gruppen samt andra grupper av människor ser ut (Hodkinson 2015, 7-8). Jag kommer i min

avhandling att använda mig framför allt av Hodkinsons omarbetade version av begreppet

“subkultur” som presenteras nedan i 4.4.

4.2 Fans, konsumtion och politik

Jag vill till följande diskutera fandom som subkultur genom att lyfta fram specifika teman

som ofta diskuteras i samband med subkulturer. Det är framför allt fråga om konsumtion,

politik, media, mainstream och autenticitet. Fokus ligger på att uppmärksamma dessa

fenomen i relation till fandom och fandom som subkultur.
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Traditionellt sett har subkulturer förståtts som ett slags motståndsrörelser som kännetecknas

av anti-kommersialism och ett avståndstagande från de konsumtionsvanor som finns bland

allmänheten. Den här bilden härstammar från CCCS och om man ser på just fans utgör dessa

på många sätt motsatsen genom att fandom ofta byggs upp kring just konsumtion av

kulturprodukter. När man talar om konsumtion är det viktigt att göra skillnad mellan

begreppets två olika betydelser. Att konsumera kan referera till en ekonomisk transaktion, att

man för en viss summa pengar köper t.ex. en CD-skiva. Men att konsumera betyder även helt

enkelt att ta del av; att lyssna eller titta på, att inta. Det är då fråga om ett slags kulturell

konsumtion. Som vi såg ovan är framför allt den kulturella konsumtionen av grundläggande

betydelse för att man ska kunna skapa sig en identitet som ett fan. Den kulturella

konsumtionen kan vidare åtminstone på ett personligt plan ske utan någon direkt ekonomisk

vinning för producenten, inte minst då mycket material som annars skulle kosta numera finns

tillgängligt i form av t.ex. illegala kopior. Angående konsumtion är det värt påpeka att

fandom på ett intressant sätt gör gränserna mellan konsument och producent mera otydliga i

och med att fans själva ofta tar på sig rollen som producenter eller medproducenter (jfr

Jenkins 1992).

Konsumtion är inte bara ett karaktärsdrag hos dagens subkulturer utan även inom traditionella

subkulturer syns en viss grad av konsumtion då t.ex. klädstil och olika symboler utgjorde ett

av de främsta uttrycken för subkulturell identitet. Att subkulturer skulle kunna existera helt

utanför konsumtionssamhället är alltså inte ett hållbart påstående. I diskussionen kring

huruvida en grupp kan betraktas som subkultur handlar det kanske snarare om vad man

konsumerar än frågan om att konsumera överhuvudtaget. För Fiske (t.ex. 1989; 1992)

försvinner inte heller de subkulturella dragen hos fandom i och med att man konsumerar och i

Fans: The Mirror of Consumption beskriver Sandvoss (2005) Fiskes uppfattning om fandom

som en form av motstånd:

[...] popular culture and the pleasure that fans and viewers derive from it, exist in

opposition to official, bourgeois ‘high culture‘. The consumption of popular culture in

fandom thus forms part of the struggle of disempowered groups against the

hegemonic culture of the powerful (Sandvoss 2005, 12).

34



Även Jenkins (2006a) beskriver fandom i politiska termer som en “vehicle for marginalized

subcultural groups (women, the young, gays, and so on) to pry open space for their concerns

within dominant representations” (Jenkins 2006a, 40). Enligt denna uppfattning verkar

fandom främst fungera som ett medel för utsatta grupper att göra motstånd, snarare än att

individerna åtminstone i första hand skulle bilda en gemenskap kring ett gemensamt intresse

utan en tydlig politisk aspekt. Dock kan man ifrågasätta om enskilda fans alls tänker i dessa

banor eller ser på sin egen fandom som politisk i så hög grad. Gavicchi (1998) påpekar t.ex.

att musikfans sällan bryr sig om industrin i stort och artisten blir på sätt och vis löskopplad

från att vara en produkt av musikmarknaden (Gavicchi 1998, 61-63). Duffett (2013, 75)

påpekar dock att fansens förhållande till mediaindustrin har ändrat under de senaste

årtiondena och musikbolagen är på många sätt mera närvarande i fansens liv idag. Även inom

k-pop är fansen ofta mycket medvetna om bolagen som ligger bakom deras favoritartister.

Gray m.fl. (2017, 22-23) noterar att synsättet på fandom som en motreaktion på sociala

orättvisor eventuellt håller på att försvinna. De betonar samtidigt att det hur fandom

fortfarande syns i politiska processer och i den offentliga sfären på ett tydligt sätt åskådliggör

behovet av att studera fandom. Ju vanligare det blir att vara ett fan av något, desto större

inverkan har detta inte bara på ett personligt plan utan även på ett samhälleligt sådant. Denna

inverkan syns bl.a. i kulturen, ekonomin och politiken (Gray m.fl. 2017, 23). Sullivan (2013,

196) menar vidare att trots att fans inte direkt utgör ett hot mot kulturella auktoriteter och den

övergripande kulturen på samma sätt som t.ex. punkrörelsen i Hebdiges studie gjorde,

utmanar fans fortfarande status quo genom att de omtolkar värdet i kulturprodukter som av

den övergripande kulturen uppfattas som mindre värda. Detta kan jämföras med den

legitimering som diskuterades ovan i 3.4.

4.3 Media, mainstream, autenticitet och subkulturellt kapital

För både subkulturer och fandoms är relationen till media och framför allt till den så kallade

masskulturen, det vill säga t.ex. mediaprodukter som är skapade för att gå hem hos den breda

massan, av stor betydelse. Begreppet “mainstream” som översatt till svenska betyder

huvudströmning används för att beskriva mediaprodukter och kultur som har en bred

distribution och/eller marknadsföring, och som en följd av detta är något som många känner

till. Motsatsen till mainstream är “underground”. Värt att notera är att även produkter som är
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underground kan vara väldigt inflytelserika och kända bland just fans utan att allmänheten vet

om dem.

I sitt verk Club Cultures undersöker Thornton (1995) elektronisk dansmusik och klubbkultur

bland unga. Thornton använder sig av Bourdieus tankar om kulturellt kapital och föreslår att

man talar om subkulturellt kapital. Kulturellt kapital är den kunskap som individen

ackumulerar genom socialisation, uppfostran och utbildning, vilken sedan omfördelas som

social status (se t.ex. Bourdieu 1993). Det kulturella kapitalet påverkas starkt av individens

habitus, det vill säga personens samlade kunskaper och egenskaper. Habitus skapas och

återskapas genom kollektivet och inuti det sociala sammanhanget, och är således både något

subjektivt för individen men samtidigt något man delar med ens omgivning (Bourdieu 1977,

86). Medlemmar av samma grupp delar ofta en habitus.

För Bourdieu var det kulturella kapitalet långt kopplat till klass men för Thornton utgörs det

subkulturella kapitalet framför allt av det som anses vara “hip” inom subkulturen. Genom att

ackumulera subkulturellt kapital och använda denna kunskap erhåller man status baserat på

hur relevanta personer, ofta andra medlemmar av subkulturen, uppfattar en. Subkulturellt

kapital speglas i hur man ser ut, vad man äger eller hur man använder men inte överanvänder

slang (Thornton 1995, 10-11). Thornton skiljer vidare mellan tre motsatspar inom

subkulturen: “den äkta” mot “bluffen”, det som är “hip” mot det som är “mainstream” samt

det som är “underground” mot (det som får synlighet i) “media” (Thornton 1995, 3-4).

Medan så kallad finkultur är mån om att inte “klättra neråt” och hamna “bland massorna” är

underground subkulturer måna om att hålla fast vid sin egna kultur och dess ofta låga status

(Thornton 1995, 5).

Vad som anses vara autentiskt och äkta beror i subkulturella sammanhang på vad som

värdesätts inom gruppen. I många fall kan även t.ex. musik som uppfattas som “dålig” av den

omgivande kulturen vara det mest autentiska inom subkulturen och utgöra ett slags ideal.

Ovan (se 3.3) presenterades autenticitetsbegreppet främst i relation till musikens budskap och

en tanke om att artisten ska framstå som känslomässigt “äkta”. Autenticitet innefattar även

andra aspekter som berör både de som skapar kulturprodukter (artisten) och de som

konsumerar dem (fansen). Som nämndes ovan är det viktigt för fans att framstå som “äkta”

inte minst i ögonen på andra fans. Vad som uppfattas som autentiskt eller icke-autentiskt kan
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ha att göra med något så konkret som ålder eller kön (jfr ovan 3.4 och att inte höra till den

“typiska” målgruppen för en viss fandom). Genom att ackumulera subkulturellt kapital kan

man som fan försäkra sig om att man uppfattas som ett autentiskt fan av andra i ens

omgivning. De faktorer som ger uttryck för subkulturellt kapital, bl.a. hur man klär sig eller

pratar, är ofta också en del av subkulturens habitus.

Även om subkulturer ofta ställer sig kritiska till media för att media i viss mån kan hota deras

status som subkultur betonar Thornton medias betydelse t.ex. när det kommer till

distributionen av kunskap inom subkulturen. Det hur media skriver om subkultur samt hur

subkulturer så att säga utsätts för mediaexponering korrelerar alltså på många olika sätt med

det som är “på mode”, det som inte är det samt nivåerna av subkulturellt kapital inom

subkulturen (Thornton 1995, 14). Mot slutet av Club Cultures skriver Thornton att gränserna

för subkulturer rentav skapas via hur man talar om dem i media; subkulturer är alltså de som

av media har blivit stämplade som sådana (Thornton 1995, 162). Man kan dessutom tänka sig

att media idag har ännu större makt när det kommer till att påverka t.ex. allmänhetens bild av

någon viss subkultur.

4.4 Hodkinsons subkulturella substans

I sin studie av goths använder Hodkinson (2002) en omarbetad version av subkulturbegreppet

vari han talar om substans (substance) och redogör för fyra olika kännetecken hos sociala

grupperingar som kan betraktas som subkulturer. Hodkinson påpekar att han snarare än att ha

omdefinierat begreppet har omarbetat det och gjort det bredare bl.a. “through severing its

automatic link with resistance, problem-solving, class conflict or spontaneity” (Hodkinson

2002, 29, min kursiv). Genom att introducera specifika kategorier för att “mäta” substans

avgränsas samtidigt subkulturbegreppet till att kunna appliceras endast på de grupper som

visar tillräcklig “kulturell substans” (ibid).

De fyra kategorier Hodkinson använder är: konsekvent särprägel (consistent distinctiveness),

identitet (identity), engagemang (commitment) och autonomi (autonomy). Han betonar att

dessa fyra kategorier inte utgör något slags definitiv modell och att “each of them should be

regarded as a contributory feature which, taken cumulatively with the others, increases the

appropriateness of the term subculture, in the relative degree to which each is applicable”
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(Hodkinson 2002, 29). Dessa fyra kategorier används för att analysera materialet i den här

avhandlingen och jag vill därför kort presentera dem.

Konsekvent särprägel

Trots att element såsom symboliskt motstånd och ett slags homologi inom gruppen är viktiga

att beakta som en del av “subkulturellt uttryck” borde dessa faktorer enligt Hodkinson inte

utgöra ett av de grundläggande karaktärsdragen hos subkulturbegreppet (2002, 30). Samtidigt

har subkulturer ofta relativt tydliga ideal och smak inom gruppen, vilka håller i sig över en

längre tid:

While accepting the inevitability of a degree of internal difference and change over

time, then, the first indicator of subcultural substance comprises the existence of a set

of shared tastes and values which is distinctive from those of other groups and

reasonably consistent, from one participant to the next, one place to the next and one

year to the next (Hodkinson 2002, 30).

Identitet

Med identitet menar Hodkinson att medlemmarna har en subjektiv uppfattning om

grupptillhörighet, det vill säga att de ser sig själva som del av en grupp. Identitet innefattar

därtill en tydlig distinktion mellan “oss” och “dem” (Hodkinson 2002, 31).

Engagemang

Tillhörighet till en viss subkultur för ofta med sig en relativt hög grad av engagemang.

Aktiviteter i relation till subkulturen utgör ofta en stor del av medlemmarnas vardag och fritid

och subkulturell tillhörighet kan ses i beteenden såsom shopping, samlande,

internetanvändning samt i vem man umgås med och hur man umgås (Hodkinson 2002, 31).

Autonomi

Enligt Hodkinson är media och (ekonomisk) konsumtion viktiga element för att konstruera

och underlätta upprätthållandet av subkulturer (jfr Thornton ovan). För medlemmarna blir
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t.ex. olika evenemang och merch som är direkt kopplade till både media och konsumtion

viktiga (Hodkinson 2002, 32). Hodkinson förklarar att detta inte automatiskt innebär att

subkulturer skulle sakna autonomi, utan att man måste beakta vilken typ av media och

konsumtion det är fråga om, samt på vilken skala denna sker (ibid). Istället för att kräva att

subkulturer inte ska ha någon som helst koppling till det ekonomiska system de onekligen är

en del av, bör man istället här fokusera på grupper som bibehåller en relativt hög grad av

autonomi. Autonomi kan ses t.ex. i det att en stor del av det som produceras görs av

medlemmar för medlemmar (ibid).

5 Frågeställning

Som nämndes ovan är det att vara ett fan av något är idag mycket vanligt. Detta är en av

orsakerna till varför diskussioner kring vem som är ett fan och vem som inte är det är ständigt

närvarande både inom forskning och bland fansen själva. Samtidigt som fandom oftast har

tydliga sociala aspekter är den samtidigt något högst personligt för individen. För att bli ett

fan av något krävs en känslomässig investering i materialet. För musikfans innebär

musikintresset ofta att man utöver musiken även intresserar sig för artisten bakom. Till att

vara ett fan av något hör ofta även specifika beteenden som utövas i sociala sammanhang

eller individuellt. Vanliga praktiker bland fans är bl.a. samlande eller att läsa eller skriva

fanfiction. Fandom utgör för många fans en viktig aspekt av deras identitet. Speciellt i de fall

då det man är ett fan av generellt uppfattas som något av låg status blir det att bekänna sig

som ett fan ofta ett stort åtagande, t.ex. på grund av skamkänslor. Samtidigt blir anammandet

av en identitet som “fan” viktigt för att man ska framstå som äkta i ögonen på andra fans och

känna sig som en i gruppen.

En subkultur består av en grupp människor som har något gemensamt med varandra (i fallet

med fandom är det t.ex. framför allt fråga om ett intresse) som på ett betydande sätt skiljer

dem från medlemmar av andra grupper. Trots att begreppets användbarhet ifrågasatts finns

det även idag fall där “subkultur” med fördel kan användas för att beskriva en viss grupp, t.ex

just fans. Bl.a. Hodkinson betonar vikten av att beakta även de mera “vardagliga” aspekterna

av subkultur, i motsats till det tidigare fokuset på subkulturers “spektakulära” drag. Genom

att använda sig av termen substans vill Hodkinson undersöka dagens subkulturer utan att
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kräva att dessa har en (automatisk) koppling till de mera traditionella dragen hos subkulturer

(t.ex. politiskt motstånd). Att se på fandom som en form av subkultur kan ge intressanta

perspektiv på bl.a. konsumtion, politik, media och mainstream samt, på ett mera konkret

individuellt plan, en ökad förståelse för frågor kring gruppidentitet, autenticitet, stil och smak.

Med de teoretiska perspektiv som presenterats ovan som utgångspunkt vill jag i min

avhandling kartlägga och undersöka vad det innebär att vara en ARMY. För att kunna göra

detta har jag formulerat två frågeställningar som ser ut enligt följande:

- Hur och varför blir man ett fan av BTS?

- Hur uttrycks och upplevs identiteten som fan?

I analysen är frågeställningarna uppdelade så att kapitel sju behandlar frågan om hur och

varför man blir ett fan, medan den andra frågeställningen kring hur identiteten uttrycks och

upplevs behandlas i kapitel åtta, respektive nio17. När det kommer till hur man som ett fan

upplever den egna identiteten blir det viktigt att fokusera även på de mera individuella

aspekter av fandom som presenterades ovan. I fråga om hur fandomen uttrycks utgår jag från

ett subkulturellt ramverk. Formulerat lite annorlunda är mitt huvudsakliga syfte alltså att se

på hur man blir ett fan, hur man sedan är ett fan samt vad detta har för betydelse för

individen.

6 Metoder och material

Som metoder har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, autoetnografi och

fältobservationer. En del exempel har hämtats från nätet men med undantag för ett fåtal

Twitter-inlägg analyseras inte internetmaterial utan används främst som bakgrundsfakta eller

som en del av autoetnografin. I det här kapitlet vill jag till först diskutera aca-fandom. Efter

detta går jag vidare till att redogöra för metoderna skilt för sig samt mitt material.

17 Uppdelningen av analysen gör texten tematiskt mera överskådlig men de olika kapitlen fungerar som en
helhet.
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6.1 Forskare och fan

Som nämnts ovan är det inte ovanligt inom fandomforskning att man som forskare studerar

något som man själv är ett fan av. Samtidigt finns det generellt en rädsla över att forskare som

studerar något de själva är intresserade av är “för uppe i det hela” och således inte klarar av

att se på fenomenet med “objektiva ögon”. Duffett (2013) diskuterar fördelarna och

nackdelarna med att forska som fan. Han menar att kravet på att forskare ska vara opartiska

har lett till osympatiska förklaringar av fandom och frågar sig vidare: “Is there something

valuable to know about fandom that only someone working from an outside perspective can

express?” (Duffett 2013, 261-262, min kursiv). Även Jenkins (1992, 6) poängterar hur

forskare med begränsad kunskap och utan emotionell koppling till fankulturen istället för att

förstå komplexiteten hos fenomenet snarare tenderar att projicera sina egna rädslor och

fantasier kring faran med en så kallad masskultur på fandomen i fråga.

Jenkins (1992, 7) förespråkar ett slags “insider”-perspektiv på fandom. Förutom att man då är

medveten om kulturen innebär detta dessutom att man känner en hög grad av ansvar och en

skyldighet gentemot de grupper som diskuteras. Han redogör för sin egna position: “I come

to both Star Trek and fan fiction as a fan first and a scholar second. My participation as a fan

long precedes my academic interest in it” (2006a, 251). Aca-fans, som Jenkins kallar det, är

fans samtidigt som de är akademiker. Många forskare som är aca-fans tar sig an

undersökningen med målet att legitimera och representera den egna gruppen (Duffett 2013,

263). Samtidigt som det finns många fördelar med att forska som ett aca-fan vill jag vara

uppmärksam på hur min position som fan kan tänkas ha påverkat materialet, inte minst

intervjuerna.

6.2 Intervju

Intervju är en metod som ofta används i kvalitativa studier. I kvalitativa intervjuer vill man få

fram olika mönster eller beteendemöster som sedan analyseras (Trost 2005, 129). Metoden

lämpar sig om man vill få reda människors erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 14, 2015).

När man väljer informanter är det inte i forskarens intresse att få ett statistiskt representativt

material utan man försöker istället få en så stor variation som möjligt inom en given ram:
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“Urvalet skall helst vara heterogent (i mitt fall sinsemellan “olika” ARMYs) inom den givna

homogeniteten (ARMY)” (Trost 2005 117).

6.2.1 Informanterna

För den här avhandlingen har jag intervjuat åtta BTS-fans. Jag presenterar nedan ett schema

för att göra materialet mera överskådligt. Analysen kommer dock att göras tematiskt och jag

kommer inte att presentera informanterna var för sig då detta inte kan motiveras som

nödvändigt med tanke på forskningens syfte. Numreringen används alltså endast för att ge en

tydligare bild av materialet och kommer inte att användas i analysen.

Intervjutillfälle Informantens ålder Intervjuns längd

1 13 resp. 14 52 min.

2 17 1h, 21 min.

3 20 1h, 29 min.

4 21 1h, 53 min.

5 22 1h, 12 min.

6, 7 24 59 min. och 38 min.

8 30 1h, 34 min.
Bild 1: Tabell över intervjuerna numrerade enligt informantens ålder.

Som framgår i tabellen består mitt material av sju enskilda intervjuer (varav en är en

uppföljningsintervju) samt en gruppintervju med två personer. Informanterna är kvinnor18 i

åldrarna 13-30. Sju av intervjuerna har gjorts på svenska i Finland under hösten 2018 och en

på engelska i Japan sommaren 2019. Eventuella citat från den engelska intervjun har

översatts till svenska för att möjliggöra konfidentialitet. Intervjuerna utfördes på universitetet,

hemma hos mig (i de fall då informanterna var mina vänner) eller hemma hos informanten

enligt vad som passade bäst. Intervjun i Japan gjordes vid min dåvarande arbetsplats. Trots att

18 På samma grunder som jag inte begränsat urvalet till fans som uppfyller vissa kriterier (se metodkapitel forts.
nedan), har jag inte heller medvetet valt att intervjua endast kvinnor. Jag har inte heller specifikt letat efter
manliga informanter.
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de flesta informanter är från Finland kommer inte denna aspekt att analyseras djupare och

fokuset är på BTS-fans överlag snarare än “finländska BTS-fans”.

Valet av informanter skedde genom att jag tog kontakt med de jag visste att var intresserade

av BTS och “snöbollade” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 41) mig vidare via kontakter

tills jag kände att jag hade tillräckligt många informanter. För en kvalitativ studie är mellan

sex och åtta ofta ett bra antal för att man ska få “[...] ett material som är relativt oberoende av

enskilda personers väldigt personliga uppfattningar [...] ”(Eriksson-Zetterquist & Ahrne

2015, 42). Jag upplevde att materialet gav den information och variation jag sökte.

Jag ställde vidare inga specifika krav på mina informanter utom att de skulle klassa sig själva

som ARMY. Jag hade kunnat göra det annorlunda genom att t.ex. välja informanter enligt

vissa kriterier men med tanke på forskningsfråga tyckte jag inte att det var nödvändigt att leta

efter något specifikt; varje berättelse är lika representativ på det sättet. Något jag noterade

tidigt var dock att informanterna var väldigt olika sinsemellan i fråga om hur “aktiv” deras

fandom var, något som direkt går att koppla till definitionen av “fan” och vem eller vilka som

kan klassas som ett fan och på vilka grunder. Samtidigt tror jag att just det faktum att

informanterna var i olika “stadier” av fandom bidrar till diskussionen t.ex. i form av just

variation.

En av intervjuerna gjordes som en gruppintervju med två personer då jag bedömde att detta

skulle göra situationen mera bekväm (eller åtminstone inte mindre bekväm) för

informanterna eftersom de var vänner samtidigt som jag (och intervjusituationen i sig) var

relativt obekant. Jag utförde en uppföljningsintervju med en av informanterna och motiverade

beslutet med att hennes fandom genomgått stora förändringar på bara några månader. Att

göra en andra intervju med informanterna var dock inte planerat från början och det att deras

fandom ändras stämmer troligen in på alla informanter.

Intervjuerna var semistrukturerade såtillvida att jag följde ett intervjuschema för diskussionen

(se bilaga). När man utformar ett intervjuschema omvandlar man frågeställningen till

konkreta teman och frågor (Dalen 2015, 35). När jag gjorde schemat ville jag att det skulle

täcka så många aspekter av fandomen som möjligt. Jag hade i det här skedet ingen klart
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definierad frågeställning men försökte baserat på både egna erfarenheter och litteratur om

fandom skapa övergripande kategorier med teman jag ville inkludera.

6.2.2 Intervjusituationen

Eftersom jag började leta efter informanter i mina egna “ARMY-kretsar” ledde detta till att

två av informanterna är mina vänner och tre är bekanta från tidigare. De återstående tre

träffade jag för första eller andra gången vid intervjutillfället. Min relation till informanterna

kan mycket väl ha påverkat intervjun. Förutom min personliga relation till informanterna kan

även det faktum att jag också är ett fan ha påverkat situationen, trots att jag under intervjun

inte pratade om mig själv eller min egna fandom. Som vi såg ovan finns det många fördelar

med att man som forskare är ett aca-fan och insatt i fandomen. Samtidigt kan det faktum att

informanterna visste om att jag är ett fan eventuellt ha lett till att de kände press på att svara

på ett visst sätt eller att det finns något de inte vill säga. Jag upplevde dock att de svar jag fick

var spontana och ärliga och flera informanter påpekade att de var glada över att få prata om

sitt intresse. En informant berättade att hon aldrig tidigare pratat så här mycket eller ingående

om BTS med någon som under vår intervju.

Som vi såg ovan i teoridelen upplevs kunskap som en viktig del av fandom och det är t.ex.

genom viss detaljkunskap som fans framstår som “äkta” i ögonen på andra fans. För att

minska den eventuella pressen på att så att säga ha någon viss kunskap försökte jag utforma

intervjuschemat så att fokus skulle bli mera på personliga erfarenheter än fankulturen

överlag. Trost (2005, 71) påpekar att informanten är expert på sig själv och står i den

meningen “högre” än intervjuaren samtidigt som den som intervjuar är mera påläst om ämnet

och bekant med hur intervjun kommer att gå till. Inom fandomforskning är rollerna inte alltid

lika tydliga och i mitt fall är informanterna ibland mera insatta i specifika aspekter av

fandomen än jag. Informanterna pratar då gärna förutom om sina egna erfarenheter även om

fandomen överlag, t.ex. om BTS relation till mainstream, media eller musikindustrin. Dessa

teman intresserar mig naturligtvis och för analysen blir det intressant att se hur informanterna

personligen förhåller sig till dessa “makroaspekter” av fandomen.

44



6.2.3 Bearbetning av material

Alla åtta intervjuer bandades in (ljud) och transkriberades i sin helhet, något som ofta

rekommenderas inom kvalitativ forskning (Dalen 2015, 37). I vissa fall har

meningsuppbyggnaden ändrats lite och utfyllnadsord tagits bort. De flesta informanter

använder en hel del engelska i sitt språk, något jag låtit vara kvar eftersom det ger en inblick i

hur man pratar. I samma syfte har även eventuellt k-pop- eller BTS-relaterat “fandomspråk”

behållits och jag kommer vid behov att förklara dessa ord eller uttryck i analysen.

De transkriberade intervjuerna gav mig ett material på totalt 210 sidor text19. Jag läste igenom

intervjuerna och markerade speciellt intressanta delar. Eftersom jag använt samma guide för

alla intervjuer visste jag ungefär vilka teman som skulle komma upp. Hur jag slutligen skulle

kombinera, använda och presentera dessa teman lät jag dock materialet styra genom att vara

uppmärksam på eventuella nya kategorier och teman som kunde skapas ur intervjuerna

(Rennstam & Wästerfors 2015, 227). Eftersom materialet var så rikt gjorde jag sedan av varje

intervju en kortare version med de delar som berörde teman jag ville fokusera på (totalt ca. 70

sidor text). I materialet fanns många citat som jag fäste mig vid men i processen att reducera

materialet försökte jag spara endast sådant som på ett speciellt talande sätt beskrev de teman

jag valt (Rennstam & Wästerfors 2015, 228). Genom att utarbeta kortare versioner blev

materialet mera överskådligt och det blev lättare att se både skillnader och likheter i

informanternas svar. Jag byggde sedan upp analysen utgående från dessa kortare versioner.

I analysen uppmärksammar jag i flera sammanhang informanternas uttryckssätt och ordval.

Därmed använder jag mig även av diskursanalytiska verktyg för att analysera materialet.

Diskursanalys ur ett konstruktivistiskt perspektiv grundar sig på antagandet att det hur vi talar

om olika företeelser påverkar våra föreställningar om dem (Boréus 2015, 177). I den här

avhandlingen blir detta synsätt ett viktigt hjälpmedel i flera sammanhang, inte minst i

diskussioner kring legitimering och t.ex. hur man som ett fan förhåller sig till “fan” och

“fangirl”.

När det kommer till intervjucitat i analysen har nedan listade märkningar använts med

följande betydelser:

19 Times New Roman, fontstorlek 12 och radavstånd 1,5.
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kursiv = betoning av ett eller flera ord

… = paus i talet

( ) = anmärkning angående ljud eller icke-verbala uttryck (gester osv.)

[ ] = ifyllnad av utelämnade i förtydligande syfte

[...] = en del av meningen har tagits bort

/…/ = hela meningar har tagits bort

6.3 Autoetnografi

Autoetnografi är en metod som innebär att man observerar sig själv. Metoden sätter

forskarens egna erfarenheter i förgrunden (auto) såsom dessa erfarenheter är en del av

kulturella identiteter (etno). Dessa erfarenheter uttrycks sedan t.ex. i skrift (grafi) (Manning

& Adams 2015, 188). Ellis, Adams och Bochner (2011) framhåller att metoden kombinerar

drag av autobiografi (att skriva om sitt egna förflutna retroaktivt) och etnografi (att studera en

viss kulturs gemensamma värderingar, övertygelser och erfarenheter för att förstå kulturen)

(Ellis m.fl. 2011, 275-276).

Manning och Adams (2015) lyfter fram tre förhållningssätt som återfinns hos de flesta

autoetnografer. För det första antar forskaren att han eller hon är en del av den övergripande

kulturen och att de personliga erfarenheterna varken på ett enkelt eller definitivt sätt går att

urskiljas ur de sociala kontexter inom vilka de upplevs (2015, 189-190). Att inkludera dessa

personliga erfarenheter och kunna förklara varför de är meningsfulla och kulturellt

betydelsefulla är ett kriterium för att undersökningen ska vara en autoetnografi (2015, 205).

För det andra intar forskaren ett slags själv-reflexivitet, där man på ett ärligt och mångsidigt

sätt upptäcker, identifierar och ifrågasätter sociokulturella strömningar och diskurser genom

levda erfarenheter (2015, 190). Manning och Adams (2015, 190-191) påpekar, för det tredje,

att autoetnografer tenderar att skriva om viktiga och ofta privata livshändelser, eller som Ellis

(2004, 33) uttrycker det: “I write when my world falls apart or the meaning I have

constructed for myself is in danger of doing so.”

Ellingson och Ellis (2008, 452) redogör för hur autoetnografi utmanar dikotomin objektivitet

och subjektivitet och betonar att objektivitet ur ett socialkonsktruktivistiskt perspektiv, istället
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för att verkligen vara objektivt, snarare säger något om vem som har makt att sätta sitt

perspektiv över andras. I autoetnografiska arbeten handlar det om att lyfta fram

subjektiviteten och “[...] reassure the reader that my findings are thoroughly contaminated”

(Ellingson & Ellis 2008, 452, kursiv i original). Forskarens “objektivitet” eller neutrala

ställning ger här vika för dennas noggranna tolkning av de egna erfarenheterna.

Autoetnografi används bl.a. för att studera populärkulturella fenomen och är en etablerad

metod inom fandomforskning. Detta syns t.ex. i att den ofta redogörs för när det kommer till

att studera fans och fandom (se t.ex. Hills 2002; Duffett 2013). Autoetnografi kan användas

för att undersöka varför specifika fandoms blir relevanta och irrelevanta för en viss individ

vid vissa tidpunkter eller hur flertalet fandoms är sammankopplade och relevanta för den

personliga identiteten (Hills 2002, 82). Autoetnografiska arbeten om fandom finns t.ex. hos

Herrmann (2013) som skrivit om sig långvariga relation till bandet Daniel Amos och

Wohlfeil (2011) som skrivit om sitt förhållande till skådespelerskan Jena Malone. Även Kims

(2017) doktorsavhandling om kvinnliga k-popfans i Korea inkluderar en viss grad av

autoetnografi i kombination med andra metoder.

Det finns flera sätt att göra autoetnografi på och tillvägagångssätten varierar framför allt

mellan olika discipliner. Jag kommer i första hand att använda mig av två av de inriktningar

som Manning och Adams (2015) redogör för. De olika inriktningarna skiljer sig åt i hur man

lägger upp, utför, framställer och utvärderar autoetnografiska undersökningar men kan med

fördel kombineras. Den form av autoetnografi som är vanligast inom socialvetenskaperna

(trots att metoden överlag är mindre vanlig än inom humanistiska vetenskaper) kallas

socialvetenskaplig autoetnografi (social-scientific autoethnography). Här kombineras

autoetnografi med andra metoder såsom t.ex. intervju och den autoetnografiska delen blir på

sätt och vis sekundär. Dessa undersökningar presenteras vidare med ett traditionellt upplägg:

introduktion, tidigare forskning, metod, analys och resultat (2015, 191-192).

Min avhandling kommer vidare även att innehålla drag av ett tolkande-humanistiskt

(interpretive-humanistic) tillvägagångssätt som i många fall är vanligare när det kommer till

att studera populärkultur. Detta perspektiv involverar ofta fältarbete och forskarens egna

erfarenheter och tankar i högre grad (2015, 192-193). Manning och Adams lyfter även fram

så kallad kritisk autoetnografi (critical autoethnography) som används för att identifiera olika
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former av missförhållanden (2015, 193). Det hade varit både intressant och möjligt att

tillämpa detta på fandom och speciellt olika former av “marginaliserad” fandom. Kritisk

autoetnografi är dock inte något jag personligen känner att jag kan använda mig av som

huvudsakliga perspektiv.

Angående autoetnografi som metod påpekar Luvaas (2017) att det att bara presentera ett

perspektiv, nämligen det egna, kan leda till trångsynthet. Han uttrycker det: “To assume that

my experiences can be universalized would be a grave – and profoundly narcissistic – error in

judgment” (Luvaas 2017, 7). När man gör autoetnografi är det därför viktigt att de personliga

erfarenheterna är reflexivt övervägda i relation till tidigare forskning och/eller andra metoder

för datainsamling såsom observation eller intervju (Manning & Adams 2015, 205). En av

fördelarna med autoetnografi när det kommer till att studera populärkultur och fandom är att

metoden fungerar som ett sätt att “gå på djupet” och förstå känslor och mera komplexa

tankemönster eller erfarenheter hos fans (Manning & Adams 2015, 199-201). Trots att jag

tycker att mina intervjuer gav goda insikter i fandomen inser jag samtidigt att det ju bara är

mina egna erfarenheter av att vara ett fan som jag kan “nå” till fullo. Detta motiverade mig att

förutom intervjuer även använda autoetnografi.

6.3.1 Tillvägagångssätt

Som huvudsakliga utgångspunkt för autoetnografin fungerar dagboksanteckningar. Jag har

under hela min tid som ett BTS-fan fört en personlig dagbok. Här har jag skrivit ner vad som

händer inom fandomen mera allmänt (i första hand online) och framför allt har jag antecknat

mina egna erfarenheter och känslor. Förutom dagboken har jag därtill byggt autoetnografin på

minnen och diskussioner jag haft med vänner, familj, bekanta eller främlingar. I ganska

många fall har jag redan medan jag skrivit dagbok mer eller mindre medvetet reflekterat över

mina känslor och upplevelser på ett analytiskt sätt, speciellt efter att jag blev mera van vid

det.

De delar av dagboken som sedan kommit med i avhandlingen har jag valt ut baserat på

forskningsfrågorna. Den autoetnografiska delen fungerar vidare främst som tillägg till

intervjuerna (t.ex. sånt som inte kom upp i intervjuerna). Jag har dock inte “intervjuat mig

själv” enligt intervjuschemat utan istället låtit mina egna reaktioner på det som händer inom
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fandomen och i mitt liv som ett fan bli det huvudsakliga fokuset. Jag räknar alltså inte mig

själv som informant och i analysen medverkar jag tydligt som “jag” eller genom specifika

dagboksanteckningar.

6.3.2 Fältobservationer

Det etnografiska arbete jag gjort fungerar som en del av autoetnografin. Jag har alltså

observerat mig själv på “fältet” i sammanhang som relaterar till fandomen och försökt

“närma [mig mitt eget] perspektiv på tillvaron” (Lalander 2015, 93). Här är det framför allt

fråga om mina erfarenheter i Japan och Finland men även i Tyskland och Storbritannien. De

händelser som får plats i avhandlingen är framför allt konserter och fanordnade evenemang i

form av cup sleeve events20. Värt att poängtera är jag under dessa tillställningar i första hand

varit där som ett fan snarare än forskare. Jag har deltagit som ett fan och det jag har tagit med

mig hem är mina personliga erfarenheter av situationen.

6.4 Etiska överväganden

Inom forskning fungerar etiken genom att kritiskt granska och ge riktlinjer för

forskningsprocessen (Holme & Solvang 1991, 38). Innan t.ex. intervjuer innebär detta att

man som forskare förklarar vad undersökningen går ut på och betonar att deltagandet är

frivilligt. Vidare ska informanternas konfidentialitet tryggas genom hela forskningsprocessen

(Holme & Solvang 1991, 41-42). I fallet med gruppintervju blir detta en större utmaning då

man som forskare har tystnadsplikt men informanterna inte har det vad det gäller varandra

(Trost 2005, 47). I mitt fall var detta inte något större problem då diskussionen inte innehöll

speciellt känsliga ämnen. I de fall då informanterna varit minderåriga har jag vidare

uppmanat dem att be om lov av sina föräldrar.

Även autoetnografi ger upphov till en rad etiska frågor. I och med att autoetnografer använder

sig själva som subjekt blir frågan om huruvida forskaren är beredd att dela med sig av

personlig och ofta känslig information avgörande för undersökningen i sin helhet.

Autoetnografens arbete ger vidare upphov till etiska frågor inte bara gällande forskaren själv

20 Cup sleeve events är caféevenemang som ordnas av och för fans för att fira idolers födelsedagar, se nedan i
avsnitt 8.2.3.
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utan även de människor i dennas närhet, som direkt eller indirekt medverkar i det som

berättas som en del av forskarens erfarenheter. Ellis m.fl. (2011, 281) påpekar att dessa

“relational ethics” är extra påtagliga för autoetnografer. Ett sätt att hantera denna situation är

att be om lov av de personer som kan identifieras (Mannings & Adams 2015, 207). Jag har i

takt med att jag insett vilka som kommer att medverka i min avhandling berättat för dessa vad

jag tänker säga och fått deras godkännande. Det gäller framför allt personer som är svåra att

göra anonyma, t.ex. min familj.

7 Dömd till fandom – mötet med BTS

Den här första delen av analysen fungerar som ett slags introduktion till fansen och till BTS

samt undersöker hur och varför man blir ett fan av BTS. Man ser ofta fans beskriva hur det

fanns en viss punkt i deras bekantskap med BTS då de själva inte mera hade något val: de var

dömda att bli en ARMY. En informant som tidigare varit intresserad av k-pop berättar att hon

visste att när hon bekantar sig med BTS så kommer hon att “ge upp halva sitt liv” och

förklarar att hon därför väntade tills hon hade mera tid i vardagen. Några informanter

beskriver dessutom en period av motstånd och hur det tog en stund innan de så att säga gav

med sig och lät sig tycka om BTS. Kanske hade man en negativ inställning till k-pop eller så

kändes det inte som “ens grej”. Alternativt gillade man andra k-popgrupper och var osäker på

om man skulle sätta sig in i BTS eller inte. För de flesta var det musiken, framträdandena och

musikvideorna som man fastnade för till en början. Två informanter berättar:

Alltså… (andas ut ljudligt) det finns ju såna där låtar som man bara (knäpper med

fingrarna) det här tycker jag om. Vissa är sådär att efter några lyssningar så då kanske

man börjar tycka om dem, men med BTS så var det så att den där DNA-låten21 var

helt direkt, att det här tycker jag om.

I början så tror jag att det var för att sångerna var så catchiga och sen efter det så tror

jag nog att det blev mera liksom ett intresse för medlemmarna, men i början så var det

just själva musiken.

21 “BTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV”. HYBE LABELS (2017). Tillgängligt på:
https://www.youtube.com/watch?v=MBdVXkSdhwU [hämtat 19.5.2022].
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Efter att man blivit introducerad till BTS fördjupas intresset och man blir fan. Detta sker t.ex.

då man börjar bekanta sig med medlemmarnas personligheter och musikens budskap på ett

djupare plan.

7.1 Varför BTS? – musiken, budskapet och personligheterna

När jag frågar informanterna varför de gillar BTS förekommer ofta samma teman. För det

första nämns musiken i sig samt budskapet (t.ex. self-love) i låtarna som orsaker till varför

man gillar gruppen. Det att BTS själva är med och producerar musik och text ses som ett stort

plus. Informanterna uppskattar även dansen och framträdandena. Musikvideorna är tilltalande

och man gillar estetiken i k-pop. Vidare nämns medlemmarnas personligheter samt

gruppdynamiken och deras relationer till varandra som något man tycker om. Fem olika

informanter beskriver de olika aspekterna:

Sen då man började kolla på olika variety shows eller intervjuer med [k-pop]idolerna

och lite mera sådär så är det ju nog deras personligheter och energi och sådär [som

man fastnar för], att dom är så spralliga och livliga och roliga.

En stor grej varför jag tycker om k-pop så mycket är just för att alla musikvideor är så

jävla fina (skratt). Alltså det är så härligt att se på dom för dom är så appealing to the

mind på olika sätt, dom är så välgjorda och genomtänkta.

[BTS] band med varandra också, det gillar jag väldigt mycket. Dom är som en liten

gullig familj på många sätt. Och sen, ja, dom är bra på att sjunga och dansa och rappa

och allting. Och sen när dom gör musiken själva, det hjälper också mycket.

[BTS] synkroniserade koreografi var amazing, jag hade aldrig tidigare sett sån kvalitet

på ett framträdande, speciellt inte om man ser på amerikanska music shows, så det

tyckte jag var jättenice.

[...] och sen att jag tycker om nästan alla [BTS] låtar, medan för andra artister så är

det flera låtar som jag inte alls tycker om och sen några som jag tycker om. /.../ Sen
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dansen tyckte jag var så himla cool och deras musikvideor var jättebra gjorda och

sådär (litet skratt). De [medlemmarna] är snygga också (skrattar, båda skrattar).

Överlag nämns utseende sällan som orsak och om det nämns är det inte något man tar upp till

först. Eventuellt kan man tänka sig att det överlag finns en uppfattning om att medlemmarnas

utseende inte är en godtagbar anledning att gilla en musikgrupp (jfr legitimering som tas upp

nedan), trots att det ju, som blev tydligt ovan, uttryckligen är en viktigt aspekt av

idolkulturen. En informant påpekar att det inom k-pop inte alltid är musiken som är i

centrum, utan fokuset ligger ibland mera på utseendet, medlemmarnas visuals22. Även här

kan man tolka det som en kritik eftersom idolernas musikala färdigheter ändå anses vara det

viktigaste:

Det är kanske lite elakt men oftast i k-popband så är det, alla är kanske inte bra på att

sjunga eller bra på sin grej utan vissa är ju där bara för att dom ser bra ut. Men sen i

BTS så alla kan ju sjunga och det, så jag tror att det gjorde mycket. /.../ Jag var väldigt

glad åt att jag gillade dom och deras musik.

För många är budskapet i musiken och de teman som BTS talar om t.ex. i intervjuer eller på

sina sociala medier något viktigt, inte minst för att det ofta avviker från musikens budskap i

annan k-pop, som tenderar att tangera mera “ytliga” teman. För flera informanter har texterna

vidare haft en personlig påverkan, vilket jag återkommer till senare i analysen.

Den viktigaste orsaken [att jag gillar BTS] är såklart deras musik eftersom deras

budskap verkligen så här resonerar med mig och de är bara så annorlunda från andra

grupper och artister, främst eftersom deras budskap är väldigt meningsfullt och att de

verkligen såhär talar till världen och för den yngre generationen. Jag älskar också

deras budskap om positivitet och kärlek och self-love.

Några av informanterna påpekar att det att BTS själva är med och skapar musiken och

texterna gör att man känner sig närmare medlemmarna, t.ex. genom att man får en bättre

uppfattning om hur de känner och tänker:

22 Termen “visual” används för att beskriva en person som ser väldigt bra ut.
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Dom [BTS] producerar ju många, eller det är ju inte alla som producerar sin egen

musik heller, men BTS gör ju det till stor del, skulle jag säga. Speciellt lyrics. Att där

kommer deras personliga upplevelser och känslor ändå fram mera. Det är kanske med

dom som inte producerar sin egen musik att lyricsen lätt då kan bli mera neutrala och

att dom då kanske inte är lika djupa, för att det inte är personen själv [som skrivit].

Något som bidrar till k-pops dragningskraft är att man som ett fan känner sig nära idolerna på

ett annat sätt än med många andra (västerländska) artister, vilket delvis har att göra med hur

idolkulturen fungerar (jfr ovan). För informanterna blir relationen mera personlig och många

uppskattar hur idolerna interagerar med fansen. Två olika informanter berättar:

Jag gillar verkligen bandet mellan BTS och ARMY, t.ex. då Namjoon gör VLIVEs23

om hur han gör musik eller då de [BTS] också gör mera casual VLIVEs, att det ger

oss en närmare insyn i deras liv och får oss att känna oss närmare, och [det är som att]

inte bara vara ett fan av en artist eller nåt. Det känns som att den här närheten är något

jag dras till.

För det [att se på nöjesprogram] är faktiskt ett sätt att lära känna [idolerna], för man

gör inte det på samma sätt [här], det känns som att k-pop eller i Sydkorea att deras sätt

att liksom… Man kommer så mycket närmare ett band än vad man skulle göra i väst.

Tycker jag. Och dom är lite mera personliga på nåt sätt med frågor, och det måste inte

automatiskt vara en bättre sak, men att kollar man på en intervju med ett band här i

väst så känns det som att dom fokuserar mera på musiken men att i k-pop så fokuserar

dom på mycket mera. /.../ Jag dras mycket till personerna bakom, inte bara musiken

utan också hela bandet och medlemmarna.

Den genomgång av svaren på frågan om varför man faller för BTS som gjorts här baserar sig

på de direkta svar jag fick av informanterna. Trots att frågan ställdes rakt ut i början av

intervjuerna vill jag påpeka att svaret på “varför BTS” på sätt och vis genomsyrar hela

intervjuerna. På samma sätt vill jag se hela analysen som ett svar på frågan om varför man

blir ett fan av BTS. Värt att nämna är att de informanter som är ett fan av flera k-popgrupper

ibland svarar för genren som en helhet och ibland för BTS specifikt. I de fall då det behöver

23 VLIVE är en koreansk streamingsajt, se ovan i 2.2.
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göras skillnad mellan dessa försöker jag göra det tydligt. Överlag märker man redan här hur

just jämförelser genomsyrar svaren; BTS jämförs med annan k-pop eller med västerländsk

musik. Men det är kanske inte så förvånande eftersom det är genom att veta vad vi inte tycker

om som vi kan veta vad vi tycker om (jfr Thornton citat ovan i 3.3). Jag diskuterar smak

närmare senare i analysen.

7.2 Intresset för Korea

I stort sett alla informanter uttrycker ett ökat intresse för Korea och den koreanska kulturen

via sitt intresse för BTS och k-pop. Flera av informanterna upplever en större önskan att

besöka landet och för många har BTS och k-pop gjort att de velat lära sig språket, endera på

egen hand eller genom att gå språkkurser. Ofta handlar det om att känna sig närmare idolerna

och att kunna förstå musiken på originalspråk. Olika informanter berättar:

Just nu går jag en (litet skratt), en nätkurs i koreanska och det tror jag, det har ju nog

mycket att göra med att jag gillar k-pop. Och det är på ett sätt, att jag vill ju liksom

förstå dom [idolerna] bättre och just språk t.ex. är ju en så stor nyckel till att komma

närmare [idolerna].

Jag var inte direkt intresserad av Korea alls innan så jag visste inget om landet men nu

har BTS introducerat oss till så många kulturella, sociala och t.o.m. geografiska

aspekter av Korea att jag har mera kunskap om själva landet nu också. /.../ Jag vill

verkligen lära mig koreanska, fast det bara sku vara för att lyssna på deras musik på

originalspråk.

[...] den koreanska kulturen är så… inbakad i BTS som grupp och hur dom beter sig.

Att man skulle nog… jag tycker att det är väldigt konstigt om nån [som är fan] inte

skulle bli intresserad av eller involverad i koreansk kultur åtminstone lite. För mig så

har det nu blivit ett intresse för språket… och liksom nog också andra kulturgrejer.

En av informanterna påpekar att Korea inte är något “paradis” såsom det kanske presenteras i

populärkulturen eller upplevs av fans. Det här kan tolkas som ett avståndstagande till fans
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som förskönar hela landet p.g.a. sitt intresse för (enbart) populärkulturen, något som är

ganska vanligt:

Men att jag har själv liksom insett att det är ju som att man kan inte riktigt koppla

samman dom [k-pop och Korea] egentligen. K-pop är ju som sagt sån att den glorifyar

lite hela den här kulturen och det tycker jag att man borde vara medveten om… att

vad som händer i det där landet, att det är inte bara happy-go-lucky såsom mycket av

musiken och sånt. /.../ Jag är inte såhär att jag går runt och säger att Sydkorea är det

bästa landet någonsin för det är det verkligen inte. För jag menar inget land är ju det

men att jag tycker att man borde vara medveten om kulturen kring och inte bara

liksom populärkulturen.

Samma informant påpekar att hon genom BTS låttexter blivit mera insatt i och intresserad av

koreansk politik, t.ex. då gruppen i sina texter diskuterar det koreanska skolsystemet.

7.2.1 Från Japan till Korea

Det kändes inte så konstigt för mig att bara bli intresserad av det [k-pop] för det var

bara en helt annan kultur, men det är ju som, jag menar bring it on.

Många informanter, och även jag, har på sätt och vis blivit bekanta med k-pop och övrig

koreansk populärkultur via ett intresse för Japan.

[...] jag vet att många har såhär att dom är först intresserade av japansk kultur och så

hittar man liksom där via [till k-pop], för jag menar Japan var ju mycket mera hypat

förr och nu tycker jag Sydkorea kommer in och liksom tar plats… tycker jag. Eller jag

upplever att det är så. Så jag tror det var så för mig att jag gick över, jag tycker

fortfarande om japansk kultur och japansk musik men att… men det var lite av en

slump att jag hamnade liksom in i k-pop (litet skratt). /.../ Anime (litet skratt) har

alltid funnits med men jag var aldrig liksom musikmässigt såhär intresserad [som av

k-pop], att jag lyssnade inte på japansk musik på samma sätt som på koreansk. Men

[japansk] litteratur också… ja kanske det är mest anime och litteratur.
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[...] förr så tänkte man ju inte något desto mera, att det [Korea] är ju bara ett land. Jag

hade tidigare hittat anime och manga så jag var ju lite sådär… mamma bara “jaa hon e

Japanfan” (tillgjord röst, båda skrattar) så lite i samband med det, det blev liksom inte

bara Japan utan Östasien.

Det finns förstås många fans som inte “kommit via” Japan och bland informanterna finns det

åtminstone en som inte tidigare varit intresserad av asiatisk populärkultur. För henne var

k-pop således något väldigt nytt. Flera informanter påpekar att det att man tidigare varit

intresserad av något annat asiatiskt land gjorde tröskeln lägre att bekanta sig med k-pop, eller

såsom informanten ovan uttrycker det: “bring it on”.

8 Vad gör ARMY? – mellan vardag och fest

Klockan är 16:58 en söndag eftermiddag (två minuter till midnatt i Korea). Jag växlar

mellan att skriva med mina kompisar på Messenger och kolla Twitter. Förväntan

börjar nå sin kulmen och jag känner hur det pirrar i kroppen. Om någon såg mig här,

när jag sitter ensam i min lägenhet med blicken otroligt fokuserad på det som händer

på skärmen, kunde jag framstå som ganska lugn, jag är trots allt ensam. Inombords

känner jag mig allt annat än lugn och den här upprymda känslan på gränsen till ångest

triggas ytterligare av det jag läser på Twitter. Tweeten flödar in, många räknar ner

minuterna, någon skriver att de håller på kissa på sig, någon verkar på gränsen till att

svimma och en annan uttrycker sig i keyboard smash24, ett språk jag något oväntat

förstår. Det förmedlar känslan av panik när klockan äntligen slår 17:00 (00:00 KST).

De första konceptbilderna för BTS kommande album släpps.

Vi är mitt inne i comeback-tider. Min fjärde fulländade25 comeback sedan jag blev

ARMY. Men den här känslan är något jag aldrig blir van vid. När jag och miljontals

andra är inne i vår bubbla är det som om världen utanför inte skulle existera. Vi vet

inte om ett paradigmskifte är på väg. Vi vet inte hurdana hårfärger de kommer att ha.

25 Med fulländad syftar jag här på ett nytt koreanskt album (dvs. inte en japansk version av låtarna, som ofta
släpps skilt).

24 Keyboard smash är ett sätt att uttrycka iver som används t.ex. på Twitter och består av “fingerslag på
tangenterna”. Ett exempel är: KSKSKDKSKAJJSKSK (då någon är överraskad och skrattar).

56



–– Dagboksanteckning

9.2.2020, Åbo

Dagboksanteckningen ovan förmedlar känslan många av oss fans har inför albumsläpp: den

upprymda paniken. Min erfarenhet från den dagen ger en inblick i hur den fysiska och

virtuella världen på sätt och vis går ihop då man är närvarande i båda, samt hur interaktionen

med andra fans kan se ut; både med såna man känner i verkliga livet och såna man bekantat

sig med online.

Jag vill i den här delen av analysen se närmare på vad ARMY gör, det vill säga hur fandomen

praktiseras och uttrycks, både online och offline. Fansens närvaro på sociala medier,

fanfiction, dans och att träffas med andra ARMY-vänner kan i sammanhanget ses som

exempel på mera vardagliga fanpraktiker (eftersom dessa är en del av vardagen som fan),

medan medlemmarnas födelsedagar, albumsläpp (såsom i anteckningen ovan), olika

evenemang och inte minst konserter, är fest. När vi tänker på ordet “fest” tänker vi på något

som är speciellt och ordet förknippas med känslor av upprymdhet och glädje. Samtidigt ger

det som är “vardagligt” inte alls upphov till samma slags starka känslor.

När det kommer till fandom kan vi ha nytta av att öppna upp dessa begrepp för att förstå

upplevelser hos fans, då också vardagens känslotillstånd i många fall kan upplevas som

“festliga”. Jag diskuterar känslor närmare i kapitel nio. För det här kapitlet kan en liknande

sammansmältning av vardag och fest illustrera det sätt på vilket gränserna mellan offline och

online ibland blir mera otydliga. För att använda ett exempel kan man på sätt och vis vara “på

fest”, ensam i sitt eget rum, och följa med en konsert live via streaming.

Denna sammansmältning av den verkliga världen och online-världen kan tolkas i termer av

Victor Turners liminoida upplevelser (Turner 1974). Turner bygger här vidare på sina tankar

om övergångsriter och liminala tillstånd, det vill säga det mellanskede då individen befinner

sig på gränsen mellan två skeden eller kategorier (se t.ex. Andrews & Roberts 2015).

Liminoida upplevelser är till sin karaktär mera frivilliga och leder inte till förändringar i t.ex.

social status på samma sätt som hos det liminala. Konceptet liminoid kan användas för att
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studera t.ex. fandom och populärkultur som ett slags “paus” från samhället eller ett slags

“lek” (jfr även Hills ovan). Liminoida tillstånd kännetecknas av “[...][a] freedom to enter,

even to generate new symbolic worlds of entertainment [...] freedom to transcend social

structural limitations, freedom to play with ideas, with fantasies, with words [...]” (Turner

1974, 67). Det liminoida sträcker sig ut i vardagen och kan skapa en känsla av

sammansmältning, t.ex mellan vardag och fest, online och offline.

8.1 Fandom online – utan internet ingen ARMY?

Jag spenderar mycket mera tid [online] än jag borde (skrattar) genom att skrolla och

stuff, men det är också det enda sättet jag kan hålla mig uppdaterad kring nyheter [om

BTS] och förstå deras låtar och allt, så det [att vara på Twitter] är för mig en central

del av att vara fan.

En stor del av hur man som ett fan konsumerar, upplever och uttrycker sin BTS-fandom sker

online på sociala media och plattformer såsom Twitter, Instagram, Reddit, Archive Of Our

Own, YouTube, Tumblr, VLIVE och Weverse. Internet och sociala medier fungerar som

huvudsaklig källa till information om BTS och k-pop. Fans konsumerar (musik, video, text

osv.) och producerar material (redigerar bilder, gör fanvideor, skriver fanfiction osv.) på nätet

och internet ger även större möjligheter att dela med sig av det man skapat.

Många skapar dessutom relationer till andra fans på nätet och man utbyter åsikter och

diskuterar tillsammans. Flera av informanterna berättar att de fått vänner via nätet med vilka

de pratar, dels om fandom, och dels även om livet i övrigt. Att internet har stor betydelse när

det kommer till att utöva fandom är varken speciellt överraskande eller unikt för ARMY.

Trots detta kommer vi nedan att se hur ARMY och k-popfans är närvarande på internet ibland

på något ovanliga sätt.
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8.1.1 Välkommen till stan Twitter

Termen “stan” används för att beskriva det besatta fanset26. Stan Twitter är alltså Twitter för

fans (framför allt fans av artister). Den mest uppröstade definitionen på Urban Dictionary27

definierar stan Twitter som: “A section of Twitter that is comprised of cult-like-fandoms that

worship popular artists or artist groups” och tillägger att memes och humor är en stor del av

kulturen28. ARMY utgör alltså en del av stan Twitter. Varför ARMY är speciellt aktiva på

Twitter beror eventuellt på att det också är den internationella plattform BTS började använda

efter sin debut 2013.

Något utmärkande för stan Twitter är språket och de memes som används. Förutom att man

använder begrepp som är typiska för k-pop såsom “bias29” och “comeback” är det många fans

som anammar stan Twitter-språket och använder termer såsom “moots” (kommer från

engelskans “mutual followers” och refererar till personer som följer och interagerar med

varandra på sociala medier”), “locals” (de som inte är ett fan och inte rör sig på stan Twitter)

och “tea” (skvaller). En av informanterna påpekar att hon använder ord och uttryck från

Twitter även offline: “Jo, alltså jag pratar ju basically stan Twitter (litet skratt), att jag pratar i

memes och jag skickar reaction pics och sånt och jag reference grejer ganska ofta.” Hur man

inom fandoms pratar online är samtidigt inte åtskilt från internetslang överlag, trots att interna

skämt och memes uppstår och används flitigt t.ex. på stan Twitter. Något som märks i

intervjuerna överlag är att informanterna använder mycket engelska ord och uttryck. Många

är vana att använda engelska i samband med fandom, vilket kan förklara varför man använder

engelska speciellt när man pratar om fandomen.

ARMY överlag, och speciellt på Twitter, åtnjuter ett rykte av att vara inte bara hängivna, utan

även väldigt organiserade och målinriktade. Trots att fandomen framstår som organiserad

finns det ingen så kallad “ledare”. Bl.a. Chang och Park (2019, 279) noterar detta och skriver

om ARMY: “Nobody is a leader where there is a joyful but clever organization in which

29 Termen “bias” används för att beskriva ens favoritmedlem i en viss grupp. “Ultimate bias” hänvisar sedan till
ens favoritmedlem bland alla k-popgrupper man gillar, t.ex. är min bias och ultimate bias Jungkook.

28 Urban Dictionary, sökord “Stan Twitter”. Tillgängligt på:
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Stan%20Twitter [hämtat 3.5.2022].

27 En online-ordbok skapad specifikt för slangord. Vem som helst kan bidra med definitioner och andra
användare kan sedan rösta på dessa (tummen upp/tummen ned).

26 Termen har sitt ursprung i den amerikanska rap-artisten Eminems låt “Stan” som beskriver det besatta fanset.
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everybody is a leader collectively; action seems organized yet there is an absence of

observable organization.” Målet för ARMY är i slutändan att stödja BTS och detta gör man

förutom rent ekonomiskt även genom att försvara gruppen (och oss fans) mot obefogad eller

orättvis kritik. En av informanterna beskriver de fans som använder Twitter som kärnan av

ARMY:

Vi [Twitter ARMY] är alltid dom första att sprida infon, säga åt dom att sluta och att

försöka minska på skadan ifall media skriver nåt väldigt negativt, partiskt eller

fördomsfullt om BTS. Vi är dom som faktiskt gör saker (skrattar) till skillnad från

Instagram eller Amino30 ARMYs. Så jag tänker att Twitter sidan [av ARMY] är

väldigt viktiga för dem [BTS]. /…/ Twitter fandomen är ganska systematisk, sådär att

vi [fans] liksom delar upp oss i olika roller som finns i fandomen, såsom fanfiction

writers, video editors, infokonton för charting eller streaming, översättningskonton

och teorikonton31. Så jag antar att vi är ganska organiserade på det sättet.

Informanten beskriver det som Sang (2020) skriver i sin artikel The Revolution Will Look

Like a K-pop Fandom om att ARMY har utformat sitt egna “arbetssystem” för att uppnå

framgång för BTS. I detta system uppstår organiskt en mängd nischade ARMY-konton på

Twitter för att mobilisera uppgifter såsom streaming, charting och pengainsamlingar för att

köpa album.

Överlag har stan Twitter ofta ett negativt rykte om sig, vilket kanske inte är så förvånande

med tanke på bilden av fans och fandom överlag. Som vi ska se nedan både i samband med

legitimering och politik, har det på vilka sätt online fandomen kan mobiliseras, en central

betydelse när det kommer till att ändra och förbättra uppfattningen om fans och ARMY.

31 Bangtan Universe, eller BU, är ett narrativ eller ett alternativt universum som utspelar sig i BTS musikvideor
m.m. framför allt mellan 2015-2018. I berättelsen skildras BTS-medlemmarnas så att säga alter egon i ett ofta
mörkt, mångfacetterat mysterium. Fansen har därmed bildat “teorikonton” som är inriktade på att tyda de
ledtrådar med koppling till BU som man kan se t.ex. i musikvideor.

30 Amino App är en social nätverkstjänst som används av bl.a. just fans.
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8.1.2 ARMY som heltidsjobb – “Jag är som en förevigt obetald praktikant”

Om man klickar sig in på valfri BTS-musikvideo på YouTube och skrollar ner till

kommentarerna kommer man sannolikt att hitta aktuella “streaming goals”. Streaming

innebär i det här sammanhanget kort sagt att man tittar/lyssnar om och om igen på samma

musikvideo eller låt. Man streamar för att uppnå nya rekord eller för att ens favoritartist ska

vinna i olika award shows32 som beaktar mängden visningar/lyssningar. Att materialet

streamas blir speciellt viktigt i comeback-tider då artisten precis släppt nytt material. När det

kommer till röstning handlar det ofta om liknande tävlingar vars vinnare bestäms på basen av

hur fans röstat. Röstning sker ofta genom att man använder olika hashtags online på sociala

medier (ofta Twitter), alternativt så att går man in på hemsidan till de som ordnar tävlingen

och röstar där (t.ex. MAMA, se fotnot).

För att hålla koll på streamingen och röstningen finns det på Twitter många av konton som är

tillägnade statistik för någon visst artist, t.ex. just BTS. Dessa konton skapas och upprätthålls

av fans. Här kan fansen kontrollera hur många radiospelningar låtarna har, vilken ranking

ligger låtarna på olika topplistor, hur många visningar musikvideorna har och så vidare. Att

vara ett fan av en k-popgrupp kan ibland kännas som ett heltidsjobb och då jag påpekar hur

speciellt en av informanterna pratar mycket om att marknadsföra BTS som om det vore ett

jobb, svarar hon skrattande: “Ja det är, men liksom obetalt. Jag är som en förevigt obetald

praktikant.” Även en annan informant beskriver hur det att vara ett fan kan kännas som ett

jobb. Hon beskriver informationen kring streaming och röstning som propaganda:

[...] eller kanske är den där propagandan att vad är rätt, att hur ska man streama, när

ska man streama, hur ska man rösta, när ska man rösta och det är liksom väldigt

sådär… organiserat till den nivån att jag är sådär att det känns nästan ibland som ett

jobb, snarare än liksom nån hobby.

Samma informant påpekar dock att hon inte känner sig tvungen att delta:

32 I Korea ordnas årligen ett flertal award shows, t.ex. Melon Music Award (MMA) och Mnet Asian Music
Awards (MAMA). MAMA hålls även t.ex. i Japan. På award shows kan artisterna vinna pris i olika kategorier.

61



Hmm, inte sådär värst stressigt för mig själv för jag håller mig utanför röstningarna

och streamandet på det sättet att jag tar inte, jag har valt att inte ta stress över det. Att

visst att om det kommer en ny video så säkert ser jag på den under dom första 24

timmarna kanske liksom ohälsosamt många gånger, men det blir inte liksom en sån

där… att jag måste göra det. Att om det är en dålig sång är det en dålig sång och jag

tänker inte liksom streama den värst många gånger. Om jag tycker om den så streamar

jag den kanske mera. Och sen så har jag nog inte tror jag röstat i nån… men det tror

jag också att är annorlunda, att jag undrar att hur mycket det hänger kvar från den

tiden då BTS var lite sådär unknown, att nu så känns det liksom att det inte är någon

poäng (litet resignerat skratt).

Som nämndes ovan kommer BTS från ett ursprungligen litet musikbolag och under sina

första år som verksamma stötte gruppen på flera motgångar vilket gjorde fansens

engagemang ännu viktigare. Informanten undrar här ifall detta har påverkat hur man ser på

röstning och streaming inom fandomen. Värt att påpeka är att fandomen vuxit mycket sedan

intervjuerna gjordes 2018 och 2019. Jag upplever dock att sättet att se på röstning och

streaming inte har ändrat värst mycket fram tills idag. En informant förhåller sig annorlunda

till röstning då hon är multifan, det vill säga ett fan av flera k-popgrupper:

Nej, jag tycker det [att rösta] är lite pointless eller som på nåt sätt, nej jag vill inte

sätta mig in det och inte tror jag ändå att min röst eller mina röster skulle göra

skillnad. Och eftersom jag ändå är multifandom så har jag inte så stor skillnad vem

som vinner, att om typ SEVENTEEN eller MONSTA X eller GOT7 vinner, mera som

att ja dom vinner det är bra (tillgjord glad röst). Så inte att jag skulle behöva bli helt

rösta rösta rösta.

En annan av informanterna tar fasta på samma fenomen som den andra refererat till som

propaganda, det vill säga att folk eggar på varandra för mycket och i en mera negativ ton.

Hon framhåller att det viktigaste för BTS är att ARMYs njuter av deras musik:

Ibland så blir folk lite för såhär att oh my god vi måste streama mer, men att om man

försöker tvinga fram det så blir det ju fort väldigt negativt så folk borde lugna ner sig

lite och så, för man streamar ju bättre om man gör det för att det är kul än att man blir
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sådär att jag måste streama. /.../ Jag tror inte att dom [BTS] heller skulle vilja att man

skulle, du vet, streama sönder sig själv (skrattar) eller rösta ihjäl sig så att man typ inte

skulle se nåt annat än deras hashtags… att man ska ju njuta av deras musik också och

om man börjar ta det på för stort allvar att streama och sånt så blir det ju svårt [att

njuta] för till slut så börjar man tröttna.

Hon använder uttryck såsom “streama sönder sig själv” och “rösta ihjäl sig”, vilket ger en

bild av hur intensivt det kan bli att vara del av fandomen. Informanterna förhåller sig ganska

olika till röstning och streaming men överlag överväger man sina egna möjligheter och

motiveringar att delta. Man streamar de låtar man gillar mera än de man inte gillar, tittar på

musikvideor främst de första 24 timmarna efter de släppts då nytt YouTube-rekord

eftersträvas och väljer vilka award shows man tar sig tid att rösta i och vilka inte.

Streaming är inte bara ett sätt att hjälpa BTS, utan det bidrar även till att stärka

samhörigheten bland ARMY då man har konkreta gemensamma mål. Speciellt efter

comeback ordnas det ofta så kallade streaming parties online, då man tillsammans lyssnar

igenom album och kommenterar med sina intryck t.ex. på Twitter.

8.1.3 Fanfiction och shipping – ”Man kom nog över att det är [riktiga] personer”

[...] och man märker då att det finns nån typ av grundfandom, att det här [fanfiction]

existerar alltid.

Åtminstone hälften av informanterna läser slash fanfiction med BTS. Som vi såg ovan är

shipping och fanfiction ett vanligt förekommande fenomen oavsett vilken fandom det är fråga

om, något som även informanten i citatet ovan påpekar. Hon förklarar att hon vänt sig till

fanfiction länge och i många olika fall. En annan informant berättar att när hon blir

intresserad av något så är det att kolla om det finns fanfics något av det första hon gör. I

intervjuerna nämndes shipping framför allt i relation till fanfiction (nämligen att man läser

fanfiction med ships) och fanfiction kan ses som ett uttryck för shipping.

Något som framkommer i flera intervjuer är tankar kring att läsa fanfiction om verkliga

personer till skillnad från fiktiva karaktärer (från t.ex. en bokserie eller anime). Det här är
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något som diskuteras flitigt inom fandom överlag och blir ett slags moralisk fråga att ta

ställning till. En av informanterna förklarar att det till en början kändes “stalker-ish” att läsa

om verkliga personer:

[...] i början så kändes det faktiskt så, att börja liksom läsa om hur man fantiserar om

andra verkliga personer, att med böcker så var det liksom ganska tryggt på något sätt,

för att det är inte verkligt och liksom… allt går. Men det var nog också sen nåt som

man kom över… med tiden. Och nog skrev jag sen i slutändan också fics om

YouTubare under min YouTube-[fandom]fas. Och nu så läser man ju (andas ut

ljudligt), läser man ju nog sånt… sånt skräp ibland men jå, att man kom nog över det

där med att det är [riktiga] personer.

Flera av informanterna påpekar vikten av att kunna skilja mellan fantasi och verklighet när

man konsumerar fanfiction om verkliga personer. Det är viktigt att man “inte går över

gränsen” och att man respekterar personerna. Något som ofta debatteras är dock var den här

“gränsen” går.

Mig stör det inte att man shippar personer som finns i verkligheten, så länge man inte

berättar det till dom. Så jag har inget emot att läsa om att dom har sex eller typ ja, sånt

där att dom blir gravida33 eller nånting, det stör inte mig. För att det är ju fanfiction,

det är ju inte verklighet. Så länge man inte går över den linjen att man typ börjar tro

att det är verkligt att jamen dom [medlemmarna] här är ju verkligen ihop, vilket man

kanske tror men man ska inte säga det till dom, eller visa det för mycket så att dom

[BTS] kan få reda på det för jag tror att dom skulle bli väldigt obekväma vissa av

dom.

Det som tilltalar med fanfiction är att kunna läsa om relationen mellan medlemmarna, om än

genom påhittade berättelser. En informant upplever att det blir en så intressant spänning

mellan karaktärerna och att man kan “göra så mycket med kemin” mellan dem. Hon funderar

över varför hon dras till just slash:

33 Informanten refererar här till Mpreg (male pregnancy) som förekommer t.ex. just i fanfiction.
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Jag gillar att läsa om kärlek, vilket det oftast är där och det blir liksom, jag vet inte.

Jag har alltid funderat varför jag dras till member x member34 och varför det ska vara

så, för jag läser inte såhär (litet skratt) x reader35 eller nånting om det skulle finnas

såna och det finns ju. Att sånt intresserar mig inte för jag tror inte att jag, jag själv vill

inte uppleva (skratt) det på det sättet utan det känns bättre att läsa om andra

människor.

En av informanterna påpekar det som även Jenkins talade om (jfr ovan) om att fans använder

fanfiction för att skriva om “canon”36 så att den ska passa deras smaker bättre och hur detta

har potential att ändra väldigt mycket på upplevelsen av t.ex. en TV-serie. En informant

berättar att fanfiction ger ett mervärde till fandom:

Det är det att fans ofta har samma generella idéer över vad som borde fixas t.ex. i en

serie. /…/ Och sen så kan man ju också variera det väldigt mycket och folk är väldigt

kreativa idag. /…/ Det finns vissa fandoms som jag inte ens längre ser TV-serien men

jag läser nog fanfics ändå. För att jag tycker att TV-serien kanske spårade ur men sen

kan fanfics alltid få det [fixat], det är som alternate universe, dom fixar det här som

som blev förstört.

8.2 Fandom offline

Trots att mycket av BTS-fandomen utövas online existerar den givetvis parallellt offline eller

i fansens “verkliga liv”. Offline fandom syns t.ex. i hur ARMYs träffas och gör saker

tillsammans. En del av de fältobservationer som presenteras till följande utgör exempel på

hur ARMY organiserar sig offline med olika evenemang och intressen. Jag diskuterar vidare

hur man fysiskt uttrycker sin fandom genom t.ex. klädstil och merch, vilket även det,

åtminstone i första hand, hör till fandom utanför internet.

36 Canon, dvs. något som följer originalverkets intrig, diskuterades ovan i 3.8.

35 Fanfiction där berättelsen är skriven ur ett “jag”-perspektiv och läsaren därför själv upplever sig vara med i
verket.

34 “Member” kommer från engelskan och hänvisar alltså till en medlem i gruppen. Symbolen “x” används för att
markera att det är fråga om ett ship. Ibland används även “/” eller så sätter man ihop varsin stavelse från
medlemmarnas namn och bildar ett “ship name” (t.ex. så att “Jimin” och “Jungkook” blir “jikook” eller
“kookmin”).
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8.2.1 Musiksmak, samlande och en k-pop-stil

Jag minns att jag sommaren 2010 då jag först blev bekant med k-pop förhöll mig lite skeptisk

till genren då jag upplevde att den lät för mycket som vanlig, “mainstream” musik jämfört

med den japanska rockmusik jag då gillade. Till en början utgjorde k-pop ett slags “guilty

pleasure” och något som avvek från vad jag uppfattade som “min musiksmak”. Eftersom jag

tidigare varit bekant med k-pop var BTS rent musikmässigt inte helt nytt för mig, trots att jag,

efter att de erhållit positionen som min favoritartist, kom att lyssna mycket mera på rap än jag

annars gjort. För en av informanterna som inte tidigare varit bekant med k-pop var BTS

väldigt annorlunda från det hon tidigare lyssnat på:

Men jag tror nog att där var också något i själva innehållet, att det var… jag kommer

från en, eller tidigare musik som jag lyssnade på så var väldigt indie och liksom såhär

soft rock och lugnt och atmosfäriskt och sen när man blir kastad in i BTS så är det

väldigt väldigt annorlunda.

En annan informant förklarar att hennes vänner var förvånade över att hon gillade BTS,

eftersom det avvek från den amerikanska popmusik hon tidigare varit ett fan av:

[...] de säger att det är jättekonstigt att jag gillar BTS (skrattar). /.../ Eftersom jag

brukade vara obsessed med amerikansk popmusik och de vet om det så de säger bara

att det är så konstigt (skrattar).

Som vi såg ovan i teoridelen är vilken typ av musik man lyssnar på ofta något som starkt

förknippas med ens identitet och vi tänker oss att man via någons musiksmak kan säga något

om den personen. Både andra och vi själva har uppfattningar om “vad vi borde gilla” som

baserar sig på tidigare musik man lyssnat på men även på (inlärda) uppfattningar om vilken

musik som är “bra” och vilken som är “dålig”.

Förutom att k-pop musikaliskt ofta följer vissa mönster kan man ibland även urskilja en viss

“k-pop-stil” som fansen anammar i fråga om utseende och klädsel:
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Ibland kan man ju liksom (litet skratt) om jag ska vara såhär jättestereotyp att man

kan ibland se på en person att dom gillar [k-pop], inte bara för om dom skulle ha en

[merch]tröja då, utan det kan finnas ett visst utseende som lite skvallrar om [intresset].

/.../ Och det tror jag dom [idolerna] har påverkat mycket också, att folk liksom vågar

utmana sin egen identitet och liksom skapa en lite mera färgglad [stil] och en som är

lite mera true to yourself (höjer rösten lite) även om jag själv inte känner ett behov av

att göra det men jag tror att andra kan [känna ett sånt behov].

Flera, om än inte alla, av informanterna berättar att intresset har påverkat deras klädstil. Man

tar inspiration av idolerna och de koncept som används inom k-pop:

Jag typ ser på musikvideor och bara oj det där skulle jag kunna testa att göra. Eller så

ser jag en bild och så kommer jag på att jag har typ såna plagg i min garderob och så

gör jag om det och bara oj det här var fint.

Andra nöjer sig med någon liten detalj som visar att man är fan, trots att det inte annars syns i

klädstilen:

Annat än min Cooky37[nyckelring] tror jag inte [att man kan se intresset på min

klädstil]. För trots att jag är fan av BTS så är jag inte direkt intresserad av k-beauty38

eller hallyu39 eller k-drama eller nåt annat än BTS.

Merch i form av t.ex. bandtröjor eller nyckelringar är något man har på sig som på ett väldigt

direkt sätt avslöjar ens identitet som fan. Tankar kring att köpa merch varierar ganska mycket

mellan informanterna. Alla äger ändå någon form av merch, officiell eller inofficiell. För

vissa blir merch ett sätt att uttrycka fandomen genom t.ex. kläder, medan det för andra

framförallt handlar om att stödja BTS ekonomiskt:

Album skulle jag säga att är det största för att jag tycker att dom är såhär, att jag gillar

k-popalbum för att dom har photobooks och dom har dom här (litet skratt) [E: Korten

39 Koreansk populärkultur som spridit sig utanför Korea, innefattar t.ex. dramaserier och k-pop. Se avsnitt 2.1
ovan.

38 K-beauty innebär koreanska skönhetsprodukter.
37 Namnet på medlemmen Jungkooks maskot.
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och sånt] Ja (båda skrattar). Och det känns också som att jag då supportrar dom på ett

mer direkt sätt än att om jag skulle köpa kläder, eller att köpa kläder är ju nog också

ett sätt men det beror på varifrån man köper dom.

En av de vanligaste formerna för samlande inom k-pop är de så kallade photocards som oftast

kommer med album. Om du köper ett album får du ett slumpmässigt kort på någon medlem

och korten bildar sedan tillsammans en serie. Av de flesta BTS album finns det fyra olika

versioner och eftersom medlemmarna är sju finns det oftast totalt 28 olika motiv per

comeback. Det finns många fans som säljer och byter photocards online för att samla t.ex.

alla kort på sin favoritmedlem.

Oavsett vilken fandom det varit fråga om har jag alltid tyckt om att visa mitt intresse utåt bl.a.

just genom att använda merch. För andra som föredrar att hålla fandomen mera privat är

speciellt merch i form av kläder något som upplevs dra till sig för mycket uppmärksamhet:

Med den där merchen så blir det väldigt… öppet på något sätt... att det är inte liksom

min grej mera, utan jag far ut dit liksom publicly och bara liksom skriker högt sådär

att aa se här är BTS (tillgjord röst). Att det är nog liksom mera det att, att okej att om

det skulle vara mera liksom sådär subtle, att det skulle vara bara sådär typ att ARMYs

skulle kanske känna igen det så då skulle det vara helt okej tror jag.

Bild 2-3: Mitt rum i Japan 2019. Merch jag köpt under 2019. Foto: Ella Lundqvist.
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8.2.2 Dans

Flera av informanterna är intresserade av dans. Ofta har man tidigare hållit på med någon

form av dans och k-popintresset har sedan ökat viljan att lära sig t.ex. koreografier endera på

egen hand eller genom att delta i dansgrupper. Speciellt för de som tidigare haft ett

dansintresse är även de väldigt välgjorda danserna något som gjort att man fastnat för k-pop

eller BTS:

Jag har dansat förr, typ då jag var i högstadiet så dansade jag i kanske tre eller fyra år,

showdance och streetdance. Så jag har alltid varit intresserad av det, men jag har bara

inte hållit på med det på flera år. Men just, det var väl därför också som jag tyckte att

det var så coolt då de [BTS] dansade så jättebra så då har jag försökt att lära mig nån

[av deras danser] för att jag tycker om det (litet skratt).

Alltså jag har varit med i dansgrupper innan, men då har jag aldrig varit riktigt

intresserad av det. Men sen när jag blev inne i k-pop så började jag dansa mera för att

jag ville lära mig koreografier. Så jag lär mig ganska många olika. /.../ Jag lär mig av

mig själv genom att se på videor och sånt.

Dans är ett sätt att utöva fandom både i enrum och i grupp. Dansen är något som fysiskt sker

offline men det är vanligt att man sätter upp covers på nätet, inte minst om man är med i en

dansgrupp. En av informanterna har tidigare varit med i en dansgrupp som specifikt fokuserat

på k-popdanser. De tränade tillsammans, hade uppvisningar och deltog i tävlingar. Gruppen

har en Facebook-sida samt ett YouTube-konto för att sätta upp danscovers. I Finland ordnar

t.ex. XPressEvents årligen KDC (K-pop Dance Cover Competition) som är en tävling i vilken

dansgrupper kan delta.

8.2.3 Cup sleeve events

Något jag i förbifarten yttrat åt Venla, som är huvudansvarig för de cup sleeve events

som hittills ordnats i Finland, ledde till att jag några månader efter j-hopes cup sleeve

event våren 2020 befann mig på samma café i Helsingfors kvällen innan nästa

evenemang. Jag kom in till caféet just innan stängningsdags och personalen tittade
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något frågande på mig innan jag sa att jag kommit för att ställa i ordning inför

morgondagens tillställning. Då utbrast personalen bakom disken ett “ja, förstås, slå

dig ner medan du väntar” och bjöd mig på något att dricka. Hon berättade hur

förvånade de till en början varit från caféets sida över mängden besökare och att de

inför det första evenemanget förra hösten hade förväntat sig kanske ett 50-tal under

dagens lopp. Jag sa att det blir många imorgon också, alla 300 platser är fullbokade,

och hon sa att nuförtiden är de förberedda.

Jag drack mitt te och väntade på Venla. Det var vi två som skulle ställa i ordning och

dekorera caféet. De andra två som skulle hjälpa till skulle vi träffa först imorgon. Det

hade börjat skymma när vi började släpa bord och stolar. Jag pumpade upp ballonger

och Venla klättrade upp på en stege för att sätta upp dekorationer i taket. Ballonger,

blommor, planscher, maskotar, kuddar, bilder, vimplar, allt möjligt festligt. Vi ramade

in officiella photocards och bilder som vi printat medan vi delade med oss om

konserterfarenheter och diskuterade ships. När vi tyckte att vi hade läget under

kontroll inför morgondagen vågade vi lämna finslipningen till följande morgon.

–– Dagboksanteckning

21.9.2020, Åbo

Sedan hösten 2020 har jag varit med och ordnat så kallade cup sleeve events i Finland. Jag

besökte två sådana i Japan under 2019 och var positivt överraskad då jag våren 2020 fick

möjlighet att besöka ett hemma i Finland. Evenemanget var då det andra av sitt slag i Finland.

I Japan (och naturligtvis även i Korea) är cup sleeve events vanliga och där ordnas varje

vecka flera olika evenemang för idoler. Cup sleeve events ordnas oftast vid caféer och vad jag

har förstått finns det både i Korea och Japan till och med caféer som i huvudsak riktar in sig

på just sådana evenemang. Oftast ordnas cup sleeve events för att fira någon viss medlems

födelsedag och caféet dekoreras enligt vilken idol som fyller år. För besökarna går cup sleeve

events till så att man kommer till omdekorerade caféet och beställer en dricka från menyn

varpå man får en cup sleeve, det vill säga den pappbit som brukar finnas runt take

away-muggar, samt tillhörande photocards, på köpet. Cup sleeven är designad och

producerad av en fansite till medlemmen i fråga. En fansite är ett fan eller en grupp av fans

som fotograferar och filmar idoler på konserter och andra officiella evenemang för att sedan
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sätta ut materialet på nätet så att fans kan ta del av det. Fansites ordnar dessutom just olika

cup sleeve evenemang eller utställningar, hyr reklamutrymmen för att marknadsföra idolen,

säljer sina foton, donerar till välgörande ändamål i idolens namn och så vidare.

Cup sleeve events utgör ett ställe för fans att samlas och fira tillsammans. Stämningen är

speciell och ger en stark känsla av samhörighet. För mig har evenemangen bl.a. inneburit att

jag fått träffa många nya människor och fått nya erfarenheter när det kommer till att ordna

evenemang. Det har därtill varit ett meningsfullt sätt att uttrycka fandomen tillsammans med

andra fans.

Bild 4-7. Cup sleeve events i Helsingfors 2020-2021. Foto: Ella Lundqvist.
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8.2.4 “Wow dom är äkta” – att gå på konsert

Det är 16 dagar tills jag ser BTS för första gången. Snart kommer det till punkten då

jag inte kan förbereda mig mera. Då jag ska acceptera att nu är mina fan chants på den

här nivån. Nu kan jag börja räkna dagar istället för veckor och snart timmar istället för

dagar. Jag vet inte vad jag ska känna eller tänka. Jag vet inte om jag hypar för mycket.

Alltså det kommer ju att bli jättehäftigt där men det kan vara lättare att sen komma

tillbaka till livet efter om jag inte har en daglig vana att öva fan chants att avvänja. Jag

är nog inte riktigt redo. Men tänk samtidigt om jag förstorar det här.

–– Dagboksanteckning

1.10.2018, Åbo

Fan chantsen i Japan är bra men inte så annorlunda som jag tänkt mig (västvärlden

börjar bli duktiga). Innan encore chantade hela stadion namnramsan oskojat 25 gånger

igenom och jag var helt utan anda. Jag sa åt [min japanska bekanta] att ta över för mig

en stund och hon tajmade det fint med dom 50 000 andra i publiken och sa “Kim

Taehyung” en gång och var sedan tyst igen. Jag skrattade och slog henne på armen.

Solo stans.40

–– Dagboksanteckning

15.7.2019, Tokyo

När BTS har konsert är det fest. Jag har i skrivande stund sett BTS uppträda live sex gånger i

tre olika länder: Tyskland, Storbritannien och Japan. Fyra gånger på konserter, en gång på

Muster41 och en gång på award showen MAMA. När det kommer till BTS konserter har bl.a.

fan chants alltid varit något speciellt för mig, vilket även syns i dagboksanteckningarna ovan.

Två av informanterna som innan intervjuerna varit på sina första BTS konserter beskriver

upplevelsen:

41 BTS Muster (även kallad “fan meeting”) ordnas (nästan) årligen i Korea och Japan för fira BTS debut. Muster
är som en vanlig konsert men med tillagda roliga sketcher och andra aktiviteter.

40 “Solo stan” används för att beskriva någon som är ett fan av bara en viss medlem i en k-popgrupp istället för
gruppen som helhet.
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Alltså jag är inte ännu heller säker på att var det faktiskt sant (skeptisk, frågande ton)

att jag var där, eller jag vet på något sätt att jag var där för mina fötter var så sjuka.

/.../ Så jag vet att jag var där men det känns inte verkligt. Eller det känns kanske inte

verkligt att… dom var där, att kanske mera så…

Men det [konserten] var ju väldigt speciellt både för att man såg att ah wow det finns

verkligen så här många ARMYs, för att annars har det ju alltid varit en siffra men nu

såg man flera tusen på en gång, att okej wow det är faktiskt såhär (litet skratt). /.../ Då

innan dom [BTS] kom ut och när man först kom in [till arenan] och det var massor av

personer som fan chantade till musikvideorna. Och sen också när dom [BTS] hoppade

upp i Idol[-låten] så då var det sådär att wow dom är äkta (litet skratt).

Det var första gången de såg BTS men något annat som lämnade ett starkt intryckt var att se

så många andra fans på samma ställe. ARMYs hade hittills existerat främst online men blev

nu mera konkreta:

[...] jag kommer ihåg tre minuter av den [konserten], eller jag var kanske medveten

om ungefär tre minuter av den. Men helt såhär… konstigt nog så var det alla andra

ARMYs och alla andra ARMY-bombs som har fastnat för mig, vilket är konstigt för

jag var där och se dom [BTS] och deras performance och det var bra och liksom jag

kommer ihåg hur… bra det kändes att höra dom live och så. Men det som jag tänker

mest på är kanske just att hur många ARMYs där var och att dom där

ARMY-bombsen såg jättesnygga ut. /.../ Fast jag är medveten om att okej det finns

ARMYs så är det en väldigt okonkret massa som finns speciellt online, att okej det är

en ARMY men vad är en ARMY, är det [verkligen] en person bakom skärmen och

sådär. Men där [på konserten] så var det liksom väldigt konkret att där var 17 000

andra som skrek lika mycket som jag skrek eller mera.
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Bild 8-11. BTS konserter 2018-2019 i Tyskland, Storbritannien och Japan.
ARMY-bomben. Foto: Ella Lundqvist.

8.2.4.1 Finare än guld – ARMY-bombens värde

ARMY-bomben42, det vill säga BTS officiella lightstick som används på konserter, utgör ett

exempel på ett konkret objekt som får stort emotionellt värde. ARMY-bomben består av ett

runt huvud på cirka 10 cm i diameter (beroende på version) fastsatt i ett skaft att hålla i. Inuti

finns en lampa som fungerar med batterier och går att koppla till Bluetooth via en app på

telefonen. På konsertområden finns en så kallad “pairing booth” dit fansen kan gå för att få

ARMY-bomben kopplad så att den synkroniseras med andra och tillsammans bildar ett hav

av matchande lampor under konserten. Många dekorerar sin ARMY-bomb med klistermärken

eller genom att måla den. Efter att ha varit på konserten är det inte ovanligt att man låter den

stå framme som dekoration och som något som blir ett minne av konsertupplevelsen. En av

42 Se bild 11 ovan.
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informanterna berättar utförligt hur hon känner och tänker om ARMY-bomben efter att ha

varit på konsert.

[...] för att dom där pojkarna [BTS] kan jag ju se var som helst och jag förknippar

dom inte med själva konserten, utan det är ARMY-bombs som jag förknippar med

konserten. Så det blev också sen ganska att okej nu är jag här, jag är en av dom som

håller en sån där ARMY-bomb, holy shit. /.../ Att det blir nästan sådär, för jag kan på

nåt sätt inte sätta mig in i… typ en konsert i Seoul, men när man ser dom där ARMY-

bombsen så blir det nästan sådär att dom blir ansiktslösa dom som är bakom bomben,

så det blir nästan sådär att okej jag har en ARMY-bomb och hon har en ARMY-bomb

och det känns sådär… ja, nästan som att man är där fast man inte är där, vilket är

väldigt konstigt nu när man liksom säger det högt (litet skratt).

ARMY-bomben symboliserar inte bara konsertupplevelsen utan den skapar samtidigt en

samhörighet med andra fans och minskar det upplevda avståndet med fans som befinner sig

geografisk på en annan kontinent. Detta går att jämföra med det liminoida tillstånd som

behandlades ovan då informanten upplever att avståndet på sätt och vis suddas ut. Sitt eget

exemplar av bomben har hon hängande på väggen hemma:

Det blir inte sådär att jag varenda gång jag ser den vet du börjar gråta (skratt i rösten)

och har väldigt existentiella tankar bara sådär åh wow (tillgjord röst)... Men nog är det

ibland om jag blir och stirra på den att holy shit jag äger den där och den är verklig

och jag kan röra den när som helst, att den blir nästan sådär… ja, jag vet inte, den är

väldigt… jag skulle inte vilja säga att den liksom har makt över mig, men nog har den

lite [det] när den är där [på väggen], just för att den symboliserar så väldigt mycket

och inte bara det exemplaret som jag har hemma utan att det känns som att den [min

bomb] symboliserar alla andra ARMY-bombs och det blir nästan sådär att man tänker

att okej jaa det finns miljontals såna här runt världen och dom finns på väggar eller på

skåp och andra ser [också] på dom [bomberna].

Det som hon beskriver blir nästan som en overklighetskänsla då hon bekräftar för sig själv att

den är verklig och hon kan röra vid den. Hon använder även ordet “makt” och förklarar att

ARMY-bomben får sin makt via att den symboliserar så mycket för henne. Informanten
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förklarar vidare med viss humor i rösten hur hon är medveten om hur lite ARMY-bomben i

sig är “värd” trots att den för henne är väldigt värdefull:

[...] ibland blir jag just och stirra på den och tänker att det är liksom en plastgrej men

några batterier i, att varför känns den… på nåt sätt så stor, sådär egentligen. Att den

borde kännas… ja, jag vet inte, jag tror inte att det på nåt sätt skulle hjälpa fast den

skulle vara bättre kvalitet eller typ att om den skulle vara av guld eller sådär glas och

inte bara plast, men det känns som att den är… ja, jag blir väldigt medveten om att det

är symboliskt värde som man gett den, på nåt sätt. Att jag betalade vad det nu var, 55

[euro] för den och den kostade säkert inte så mycket att laga. Men den är nästan utan

värde för mig, eller alltså sådär att den inte har nåt… konkret värde, tror jag, men att

för mig personligen så har den väldigt väldigt mycket emotionellt värde... Ja, det är

konstigt.

Vilket material bomben är gjord av påverkar inte hur speciell den känns för henne. Efter att

ha varit på konsert med ARMY-bomben berättar hon att hon använder den väldigt lite i

vardagen eftersom det känns som att ingen situation är tillräckligt värdefull för det. Hon

förklarar att hon använder bomben väldigt sällan i vardagen:

[...] att det känns väldigt udda för att det känns nästan som att om jag tar bort den från

den där värdefulla situationen som typ konserten eller nåt annat som hör till BTS så

blir den bara en plastboll som jag viftar omkring med. Så jag blir väldigt sådär

medveten om det att för andra så har den här inget värde men att för mig så har den,

och det blir jag väldigt fast vid.

Trots att vi här talar om ett specifikt objekt, nämligen ARMY-bomben, kan en liknande

känslomässig koppling ses kring vilket föremål som helst som man förknippar med

fandomen: en t-shirt, ett photocard, ett favoritalbum och så vidare. Fans skapar meningsfulla

relationer till det de är ett fan av och det fysiska samlandet kan få en väldigt stor emotionell

och symbolisk betydelse. Som vi såg ovan är samlande även ett sätt att markera identiteten

som fan.
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9 Betydelsen av ARMY och BTS – identitet, känslor, legitimering och samhörighet

Hittills i analysen har jag fokuserat främst på vad ARMY gör och hur fandomen uttrycks och

praktiseras. I denna tredje del av analysen uppmärksammas fansens upplevelser av fandomen

och speciellt fandomens betydelse för identiteten. Identiteten som fan utgör endast en aspekt

av ens identitet och det finns givetvis många andra faktorer som gör oss till de vi är. Med

denna intersektionalitet i åtanke vill jag diskutera på vilket sätt fandom utgör en del av samt

påverkar ens identitet, både på ett socialt plan och ett mera individuellt sådant. Jag börjar med

att fokusera på de mera sociala aspekterna av fandom för att sedan gå vidare till de mera

privata. Samtidigt är det värt att poängtera att det i verkligheten inte går att dra någon tydlig

gräns mellan det som är socialt och individuellt, bl.a. eftersom man kunde argumentera för att

det mesta, om inte allt, är socialt betingat.

9.1 Vad är egentligen en ARMY? – passiva fans i en “batshit crazy fandom”

Och det var också lite konstigt för det [min YouTube-fandom] blev inte heller, det var

inte heller en fandom fandom på nåt sätt. Att jag skulle nog klassa BTS som den

första… på riktigt batshit crazy fandomen som jag varit med i. /.../ Fandom kräver…

mer engagemang på nåt sätt. Att visst att om jag är ett fan så tycker jag om något men

liksom… Fandom på samma sätt som det är med ARMYs eller nån annan

k-popfandom så det är liksom, det är så många nivåer högre än att bara tycka om det,

att det blir väldigt mycket mera.

Informanten beskriver hur k-popfandom blir mycket mera än att “bara tycka om det”, vilket

dels kan tolkas som att känslorna är ännu starkare än för andra former av fandom. Hon

nämner även att k-popfandom kräver mera engagemang och man kan tänka sig att i en

fandom som är så intensiv (se ovan i 8.1) blir gränsdragningarna för vem som är ett fan

striktare. Angående själva termen “ARMY” använder jag i min avhandling BTS-fans och

ARMY synonymt. Jag upplever ändå att där ofta finns en gradskillnad då ARMY antyder en

närmare koppling till BTS: en ARMY är alltid ett BTS-fan men ett BTS-fan är inte alltid en

ARMY. På basis av intensiteten och hur hektiskt det kan bli att vara ett fan av BTS, upplever
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en av informanterna att hon ibland känner sig som ett mera passivt fan och ett slags

“outsider”:

[...] men liksom det är ibland lite lustigt att se, att man är ändå med i fandomen, att

nog skulle jag kalla mig ARMY, även om jag är väldigt passiv som ARMY. Men…

liksom ändå se inifrån, men ändå som en outsider ibland, på det där [fan]beteendet.

Ett passivt fan skulle i hennes fall vara någon som aktivt följer med BTS i media, lyssnar på

deras musik, läser fanfiction, umgås med sina ARMY-vänner och känner en emotionell

koppling till BTS. Det passiva är främst att hon upplever att hon inte visar sin fandom utåt så

mycket, t.ex. genom klädstil, eller interagerar med andra fans online. “Passiv” innebär här

främst att hålla sin fandom mera privat. Värt att notera är dock att hon här inte pratar om det

att vara “outsider” som något negativt eller uttrycker någon ofrivillig utanförskap. Tvärtom

får man en uppfattning om att hon som en outsider tittar in på “det där lustiga beteendet”

bland ARMYs. Det är svårt att i det här sammanhanget säga hur hon menade men

kommentaren om att “det är lustigt att se på det där beteendet” leder tankarna till det interna

motstånd mot fangirls (behandlas till följande).

Mot slutet av en intervju uttrycker även en annan informant osäkerhet kring sin egna fandom

och den information hon kunnat ge mig som ett “casual fan” och jag frågar henne med värme

i rösten hur hon tänker att ett icke-casual fan är:

Nä, det är bara det att det känns som att du kanske inte fick svar på just det [du ville]

för att jag inte är sådär fandom riktigt, att jag är mera såhär casual. /.../ Jag vet inte,

det kanske är just för att jag inte visar det på samma sätt… Även om jag kanske är…

eller det känns som att jag är bara (litet skratt) en sån här som tittar på utifrån,

eftersom jag inte är så aktiv, men jag är ändå liksom så pass intresserad att det känns

som att det ändå berör mig. /.../ Ja, alltså för mig känns det som att det [ett aktivt

fan/icke-casual fan] är en person som… som bara liksom, jag vet inte… omger sig mer

eller som i större… Det beror ju på hur man själv definierar vad en fandom är

egentligen, jag vet inte jag har inte själv tänkt på det på det sättet.

78



Även här är det som informanten tänker att tyder på att hon skulle vara ett casual fan det att

hon inte umgås med andra fans i verkliga livet eller visar fandomen utåt i större grad.

Informanten framhåller att det ju beror på hur man definierar fandom vem som ryms med.

I diskussionen kring vad som definierar en ARMY bidrar några informanter med sin egen

uppfattning. Att älska BTS och att själv identifiera sig som ARMY är för en informant två av

grundpelarna:

Att man älskar alla sju medlemmar. Det tycker jag är det viktigaste. Att man inte typ

gillar en och sen är dom andra där i bakgrunden utan man borde nog gilla alla

åtminstone till en viss nivå. Och sen är det väl kanske att man identifierar sig själv

som en ARMY, det är också viktigt. Så jag vet inte, det spelar inte så stor roll om man

kan stödja dom [BTS] ekonomiskt eller nåt, utan det är hur man känner som jag

tycker är det viktigaste.

E: Jo. Du sa här älskar och det är ju ganska starkt, är det liksom…

Jag tror nog att det är… jag vet inte om man… jag tror nog att det nästan är älskar

mera än gillar i BTS fall om man är ARMY.

9.2 Jag är en fangirl… eller? – att tycka om ett pojkband

I fråga om fandom uppstår behovet av att legitimera, det vill säga berättiga, när det man är ett

fan av generellt uppfattas som en produkt av låg status. Denna legitimering är något som

delvis sker på ett personligt plan t.ex. i fråga om hur mycket tid man spenderar på att vara

fan, de egna känslorna, den egna åldern eller den personliga uppfattningen om att vara “fan”.

Legitimering blir synlig även på ett socialt plan då fansen som ett kollektiv ständigt strävar

till att legitimera fandomen, bl.a. genom att försöka höja det kulturella värdet på objektet för

fandomen eller uppfattningen om fansen. Genom att se på de nidbilder som finns av både

pojkband och fans av pojkband kan vi undersöka legitimering närmare då en stor del av

legitimeringen görs som ett svar på dessa oftast negativa stereotypa uppfattningar. Att studera

kvinnliga fans av pojkband är ett av de mest spännande fallen när det kommer till
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legitimering av fandom, just för att stereotypen för så att säga typiska “fangirls” är så

utbredd.

När det kommer till att legitimera intresset jämför en av informanterna sitt intresset för BTS

med att hon tidigare varit intresserad av Japan och berättar att det känns annorlunda. Det är

på många sätt mera accepterat att tycka om ett land eller vara intresserad av ett språk än att

vara ett fan av pojkband:

Det [Japan] är ett land så det (skrattar) känns som inte att det är svårt att tycka om ett

land och visa det och att man tycker om ett språk, att jag har också försökt lära mig

japanska. Men sen just ett specifikt boy band (skrattar) så det känns som att, det

kändes lite sådär annorlunda nog. /…/ Det har bara känts som att inte är det många

som lyssnar på boy bands, eller kanske One Direction så vet jag att det är många som

har lyssnat på förr men då det är engelskt så på nåt sätt… det känns som att, då det är

som koreanskt (sänker rösten), att det är ingen som lyssnar (litet skratt) alltså det

kändes så.

BTS jämförs här med det brittisk-irländska pojkbandet One Direction och informanten

påpekar språkskillnaden. Ofta får man som ett fan av musik som görs på ett språk man inte

förstår frågan om varför man lyssnar på det. Man kan vidare tänka sig att det utöver

språkskillnaden även finns en uppfattning om att det kulturella värdet varierar mellan öst och

väst, då populärkultur som producerats i väst automatiskt anses vara bättre. Informanten

berättar att hon nu mera än tidigare vågar visa att hon tycker om något annat än engelska

låtar:

Nämen jag har ju alltid tyckt om sånt där, j-pop och k-pop men jag har aldrig bara fått

uttrycka det åt allihopa sådär utan jag har bara känt att det är som så fånigt att tycka

om det där för att ingen annan tycker om det. Men nu känns det som att jag äntligen

kan visa lite mera och att ingen dömer en... tror jag.

Populariteten gör att hon upplever att hon lättare kan gilla något. Det kan uppfattas som en

form av bekräftelse; andra gillar det och då måste det vara värt att gilla vilket leder till att hon

då också “får” gilla något utan att bli dömd. Just känslan av grupptillhörighet fungerar
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överlag legitimerande för den egna fandomen. En del av informanterna beskriver specifika

händelser såsom konserter och biobesök (BTS-dokumentärfilm som visades på Finnkino)

som tillfällen då de upplevt detta:

[...] jag tror att känslorna trappades upp en aning sådär att åh jo det [att tycka om

BTS] är faktiskt ganska okej, för att ibland så är det nog sådär att okej jag är mitt i

mina 20s (sänker rösten) shit… och tycker om ett pojkband, så det känns nästan sådär

att jag borde vara mera vuxen eller sådär att i det här skedet borde jag tycka om typ

finländska artister, som jag just nu inte känner en enda. Eller det känns inte som att

det här [BTS-fandomen] är nåt jag borde vara med i, så där [på bion] kändes det

väldigt validating på nåt sätt, att jag är inte den äldsta här och jag är inte den enda här.

Att det kändes väldigt tryggt på nåt sätt.

I citatet refererar informanten till flera faktorer som syns i de vanligt förekommande

stereotyperna av fans. Hon förklarar hur det känns legitimerande att vara bland andra fans,

speciellt bland såna som är i hennes ålder eller äldre. I citatet syns även de upplevda

förväntningarna som finns på henne som “vuxen” i motsats till tonåringar som “får lov” att

vara ett fan som en del av sin utveckling (jfr ovan 3.3 samt 3.7). Hon nämner vidare att hon

borde tycka om finländska artister, vilket är intressant, kanske är detta kopplat till frågan om

varför man lyssnar på något som är på ett annat språk och från en icke-västerländsk kultur.

Det kan dessutom ha att göra med en uppfattning om vilken typ av musik man som “mogen

vuxen” borde lyssna på. Informanten berättar vidare att hon upplevde trygghet i det sociala

sammanhanget. Detta påminner om Jenkins (1992) beskrivning av fandom som ett slags

utopi; omgiven av andra fans kan jag vara mig själv.

Som nämndes ovan är en av orsakerna att man fastnar för BTS musikens budskap. Typiska

låttexter hos pojkband handlar ofta om romantisk kärlek och andra mera “ytliga” teman och

speciellt i de fall då artisterna inte själva har skrivit musiken kan den uppfattas som

“icke-autentisk”. En informant berättar:

Det är texterna, det just det jag känner att mycket av k-pop så det är mycket såhär

kärlek och sånt. Jag har inte som på det sättet hittat det där samma [annanstans]…
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som BTS har, att dom fokuserar på andra saker [än kärlek] och på mycket mera olika

topics.

Generellt finns uppfattningen om att bra musik behöver vara autentisk och “komma från

hjärtat”. Man kunde tänka sig att detta är en förklaring till varför en del fans, genom att

distansera BTS från andra grupper (både västerländska och annan k-pop), vill legitimera den

egna fandomen. Jag tror vidare att man som ett fan vill se den här autenticiteten även från

artistens sida, på samma sätt som man själv är så att säga känslomässigt autentisk i sin

fandom. Man vill kunna spegla sig i artisten och letar efter ett slags ömsesidighet i känslorna.

Det här kan även jämföras med det vanligt förekommande uttrycket inom k-popfandoms:

“Stan a group that stans you back”. Att som ett fan känna sig (personligen) viktig för artisten

är ett sätt att legitimera den egna fandomen och därför blir kärleksförklaringar från artisten

något väldigt viktigt för fansen. Den uppskattning artisten visar fansen hjälper fansen att

hantera eventuell skam över att relationen inte är “ömsesidig”; det är inte på samma sätt

“slöseri” med känslor och tid när artisten älskar dig tillbaka. På detta sätt jämförs artister

sinsemellan i hur duktiga de är på att uppskatta sina fans (jfr uttrycket ovan).

Informanterna är naturligt nog mycket medvetna om den negativa inställning som finns till

både k-pop och pojkband. Ifall fansen inte skulle vara medvetna dessa uppfattningar skulle

det inte finnas några riktlinjer för legitimeringen, och utan “negativa” stereotyper inget behov

av att legitimera fandomen överhuvudtaget. Två informanter berättar:

Nå, det är ju igen det här… Jag tror att det kan finnas stereotyper om att det [k-pop] är

ganska såhär ytligt (frågande röst) och lite barnsligt kanske, jag vet inte. Att folk vill

inte inse att det liksom, det är bara musik fast på koreanska utan dom är sådär att ah

men k-pop (tillgjord röst)... Jag menar inte kallar dom ju det k-pop i Sydkorea, det är

musik bara.

[...] det är alltid såhär och speciellt med pojkband. Jag minns att folk var väldigt

irriterade på One Direction-fans och Justin Bieber-fans. Allt som är väldigt stort som

dom kanske själva inte förstår varför folk är så inne i, så blir dom irriterade på. /…/

Jag tror nog att folk är mera öppna idag än vad dom var när jag var tonåring eller

yngre. /…/ [...] att först var det konstigt att lyssna på nåt som inte är på engelska men
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nu har folk också börjat acceptera att jomen det spelar ingen roll om man inte förstår

allting, det är okej att lyssna ändå.

9.2.1 Kritik mot fangirls

Något som kan uppfattas bland nästan alla informanter är en viss motstridighet i

kommentarerna gällande att vara ett fan och speciellt när det kommer till “fangirls”. Här

handlar det inte nödvändigtvis om att man aktivt skulle se ner på sig själv eller andra som är

fans av pojkband, trots att detta säkert förekommer i olika grad, utan jag tror att det i stor

utsträckning handlar om ett inlärt sätt att tänka och uttrycka sig. Som forskare är det

intressant att uppfatta jargongen både för och emot fangirls; man är en fangirl men man är

inte en av de där. Detta kan gå åt båda hållen så att man inte vill höras och synas med

“besatta fangirls”, alternativt, som vi såg ovan, att man känner sig för passiv i en annars så

intensiv fandom. Det senare kan i många fall handla om att man vill passa in men inte känner

att man gör det.

Men sen så… (höjer rösten lite) är det vissa individer som tar det liksom för långt. Att

det är ju också det här… som jag tror att ARMYs också fått ett ganska dåligt rykte

från, det här att hur liksom… fanatiska folk kan bli (litet skratt) på något sätt. Att

det… men jag vet inte heller om det är så unikt för ARMYs som helhet eller så. /.../

[...] jag blir väldigt obekväm ibland med ARMY, för att det är så högljutt och så

mycket, aktivt, intensivt. /.../ [Det är] svårt på något sätt att tänka att det finns nån

moderation i det hela, att det känns väldigt väldigt… som en massa som egentligen

inte har nån kontroll över sig själv (litet skratt) utan som rullar vidare, oberoende

vilket håll den är påväg åt.

Informanten använder ord som “fanatisk” och beskriver en ARMY som en “massa utan

kontroll över sig själv”, båda är vanligt förekommande när man beskriver speciellt tonårsfans.

Fanatism förknippas ofta med religion och det är inte ovanligt att man beskriver fandom i

religiösa termer. En av informanterna använder ordet “kult”, en religiös term med mycket

negativ ton, och antyder att fandomen nästan är på den nivån:
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Nå kanske det är just att det blir lite så här competitive, eftersom att det är olika

bands, olika boybands och fangirling det är ju ganska såhär starka känslor och

communities. Nästan som någon sån här, inte nu kult men liksom på nåt att sätt man

kan egga på varandra och tagga varandra. Medan inom olika TV-serier [fandom] så är

det ju inte samma sak, kanske såhär att vilken som är bättre inom nån viss genre men

det är inte på samma sätt olika grupper som hela tiden jämförs så det kan nog hända

att det är en liten faktor som bidrar liksom, att det är så lätt att påverka fangirls då det

är fråga om så starka känslor.

Hon förklarar att stämningen inom k-popfandom är ganska spänd och tävlingsinriktad då

olika grupper hela tiden jämförs, vilket bidrar till att fankulturen blir så intensiv. Hon

uttrycker vidare att det är lätt att påverka fangirls, vilket hör till den stereotyp som finns kring

fangirls. I intervjuerna nämner flera informanter One Direction och Justin Bieber, artister vars

namn vi är vana att höra i samband med termen “fangirl”. En av informanterna uttrycker vid

flera tillfällen ett aktivt avståndstagande från fangirls:

[...] jag har alltid varit sådär typ emot typ One Direction och Justin Bieber att jag har

varit typ sådär ååh fangirls (tillgjord röst), på nåt sätt sådär facepalm43. /…/ Men att

nog ser jag på BTS, nog tycker jag om BTS och sådär men det har blivit lite som

sådär… dom har fått så mycket liksom såhär typ 12-åriga fangirls i USA (litet skratt).

/.../ [...] jag vill inte vara med bland alla fangirls och bara aah oh my god (tillgjord

röst, högt tonläge)(skratt).

En av informanterna säger att hon tycker att “vissa [fans] är ganska crazy på ett sätt” och

säger att hon “[är inte] en sån som skulle gå [och] kommentera allt som de [BTS] gör.” Hon

säger att det finns fans som “liksom nästan attackerar (litet skratt) BTS på gatorna” och

tilltalar dessa att “försök nu vara lite lugnare” samtidigt som hon erkänner att det kanske är

“svårt då i stunden (skratt) då man är fangirl och typ ropar och skriker.” Även skrikande som

inte sällan förknippas med fangirls förstås ofta, som vi såg ovan, som ett tecken på avsaknad

av kontroll (Duffett 2017, 144).

43 En gest då man trycker sin handflata mot ansiktet som ett uttryck för skam eller frustration.
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En av informanterna påpekar hur det inte borde kännas negativt att beskriva fans som

skrikande tonårsflickor, eftersom det i sig inte är något negativt med det. Hon är medveten

om att det är en uppfattning som skapats av normer och media. Samtidigt önskar hon att man

skulle uppmärksamma den mångfald som ARMY består av:

Alltså om man nämner fans som skrikande tonårsflickor… så på nåt sätt känns det ju

negativt, fast det egentligen inte borde vara det. Men det är också det här att jag är ju

inte en tonårsflicka så dom borde ju kanske uppmärksamma att det finns väldigt

många olika ARMYs och det är inte bara flickor heller utan det är väldigt många män

som gillar dom också… Men det här blir troligen också bättre. Att det har ju alltid

varit så med pojkband att man uppmärksammar dom här tonårsflickorna och ignorerar

resten. Så var det också typ med Beatles när dom var aktiva förr i tiden. Det är ju

mera på senare tid som man börjat prata om dom [fans] på annat sätt.

E: Känner du att du inte passar in på det hur man skriver om dom här fansen då, eller

är det mest just åldern som du tänker på?

Alltså jag skulle nog fortfarande, jag vill att dom ska rätta det, men jag skulle nog

fortfarande kalla mig själv en ARMY fast dom skulle fortsätta att definiera ARMYs

som skrikande tonårsflickor. För jag skriker nog, och jag är en flicka, eller en kvinna,

så om man bara tar bort det där tonåring så stämmer det ju (litet skratt). Så det stör

inte mig tillräckligt mycket att jag typ skulle… vilja gå ur allting och bara nä det här

passar inte mera.

I intervjuerna förekommer alltså en hel del kritik mot “obsessive” fans eller “jättecrazy

fangirls”. Intressant är att man samtidigt som man tar avstånd till dessa typer av fans vid

andra tillfällen använder samma eller liknande ord för att beskriva sin egna fandom. På

många sätt delar man allmänhetens bild om att det är problematiskt och skamfyllt att vara

“för mycket fan” eller “ett sånt fan”. På basen av intervjuerna är det svårt att säga om

informanterna upplever fandom som något skamfyllt i allmänhet och isåfall på vilket sätt. Om

man ser på hur de uttrycker sig om fandom kan man dock anta att denna skam förekommer

åtminstone till en viss del, samtidigt som frågan kring skam troligen är väldigt

mångfacetterad. Att “peka ut” andra fans som “värre” är på sätt och vis en

85



legitimeringsstrategi i sig, t.ex. just i att man poängterar att stereotypen finns men att man

själv som ett fan inte faller inom samma kategori av fans. Det här gäller förutom fans i sig

även för produkten (jfr att vilja ta bort BTS ut kategorin “k-pop”).

Jag tror att legitimering på ett personligt plan handlar om att acceptera den egna identiteten

som ett fan och vad det personligen innebär. Detta kan bli ett stort åtagande då man på sätt

och vis väljer att bli “marginaliserad” (jfr Jenkins ovan).

9.3 Från hipster på väg mot mainstream

Dom har jobbat hårt för det [att nå hit], så då känner jag nog mig främst liksom stolt

över det att dom har… fått så här mycket uppmärksamhet och sådär… men nog är det

också lite sådär på ett sätt… skrämmande att hur mycket dom just nu håller på och

växer.

I intervjuerna kom ofta ordet “mainstream” upp och flera av informanterna diskuterade BTS

förhållande till mainstream, framför allt med funderingar kring huruvida gruppen är

mainstream i USA eller inte. Istället för att försöka svara på frågan om huruvida BTS är

mainstream eller inte vill jag här fokusera på informanternas tankar kring BTS popularitet

och ifall och hur det isåfall påverkar upplevelsen av att vara ett fan. Liksom i citatet ovan

påpekar flera informanter att BTS förtjänar den uppmärksamhet de fått och man känner sig

stolt över gruppens framgångar eftersom de har har jobbat hårt för det. En informant säger att

det känns spännande att vara med i något så historiskt och se t.ex. hur Koreas president

gratulerar BTS till deras framgångar. Hon fortsätter med att BTS nu är på en sån nivå att inte

ens västerländska artister kan mätas med deras popularitet:

Men nog är det också liksom sådär nu med den här stadium[konserten] i Amerika så

är man också sådär att okej jå… shit, att liksom västerländska artister får inte slutsålt

sådär snabbt, om ens alls, och man är bara sådär att… shit (skratt). Nu börjar det bli

lite sådär skrämmande att finns det nån liksom, eller hur kommer framtiden att se ut.

Angående “popularitet” finns det förstås olika sätt att mäta detta. I citatet används sålda

konsertbiljetter som mått. Bland informanterna kan man se ganska olika förhållningssätt till
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det att BTS är så populära. Som vi såg ovan kan det för vissa fans ha en legitimerande verkan

att fler och fler vet om och är intresserade av BTS:

Men nu har jag som märkt att hela världen känner ju till BTS så nu är det sådär att jag

kanske kan visa lite mera då att jag faktiskt tycker om BTS, tror jag. /.../ Det känns

mera okej att visa nu för att nästan alla känner till BTS känns det som och då känns

det som att nämen jag vill också visa att jag vet vem BTS är och jag tycker om dem.

Även en annan informant är positivt inställd till BTS popularitet: “[...] mig stör det inte om

dom typ blir mainstream eller nånting, dom får gärna ta över världen om dom vill det.” Det

att informanten betonar ordet “mig” skvallrar om att där kan finnas andra fans som tycker

annorlunda och för en annan informant är k-popintresset något hon vill hålla mera för sig

själv. Hon föredrar därför om k-pop hålls mera okänt och “hipster”:

I don’t know, det känns bara som något jag vill ha för mig själv (litet skratt) och att

om det är sådär att alla tycker om det eller alla vet om det så är det inte liksom

samma charm i det, att det är inte samma sak, som om det är lite på något sätt hipster

(litet skratt). /.../ Jag tycker att sen när man ser k-pop överallt typ, alltså i alla sociala

medier och hit och dit så blir det lite för sådär… jag vet inte, på något sätt har jag nåt

emot det (litet skratt).

Hon förklarar vidare att hon inte riktigt tycker om samarbeten med västerländska artister

eftersom det bidrar till känslan av att något är mainstream. Vid intervjutillfället hade BTS låt

Idol44 tillsammans med den amerikanska artisten Nicki Minaj nyligen släppts:

Jå men den [Idol-musikvideon] har jag inte sett på för det var sådär ååh nej, jag har

inte något emot Nicki Minaj hon är helt häftig men att sådär när man kombinerar dom

så är det igen sådär att det kommer tillbaka till det här American fangirling, alltså att

det blir så mainstream och att alla vet, det blir liksom mera som nån Justin Bieber

eller One Direction grej mer än något såhär speciellt, litet sådär.

44 “BTS (방탄소년단) 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)' Official MV”. HYBE LABELS (2018). Tillgängligt på:
https://www.youtube.com/watch?v=K1scjjbfNsk [hämtat 19.5.2022]. Av både låten och musikvideon finns en
version med och en version utan Nicki Minaj.
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För henne förknippas “mainstream” med fangirls och att vara ett fan av västerländska artister.

En annan informant påpekar att ett uppsving i popularitet påverkar stämningen inom

fandomen, eller åtminstone hennes förhållande till den:

Det beror på vilka fandoms man är i, om man är med i mindre [fandoms] känns det

som att man blir mer… closer till en fandom, för att det är, jag vet inte, BTS är ju så

himla stora och ARMY är såhär stort så det blir väldigt… det blir som det blir när det

blir väldigt mycket. /.../ Så nog ser man att det [fandomen] changear ganska mycket

eftersom dom [BTS] fick ett ganska stort uppsving mitt i allt skulle jag säga, att dom

växte så här. Och jag menar då växer ju också fandomen jättemycket och det kommer

in jättemycket människor.

När majoriteten av intervjuerna gjordes 2018 hade BTS ganska nyligen fått sitt första

uppsving internationellt. I nuläget har fandomen förstås vuxit sig ännu större. Det i vilket

skede av en artists karriär man blir ett fan kan på många sätt påverka upplevelsen av

fandomen och att vara fan.

9.4 Samhörighet och ett gemensamt intresse

Fandom är ett utrymme för likasinnade att samlas. Trots att man kan vara olika öppen med

sin fandom utåt och ha olika mängd kontakt med andra fans, bildar fandom för de allra flesta

en viktig gemenskap, ofta både online och offline.

Oftast spelar det ingen roll varifrån man är eller hur bra man är på ett språk eller

nånting utan så länge man gillar BTS så kommer dom [andra fans] ändå ganska långt

upp i hur jag ser på dom, att liksom ah den här personen kan inte vara en så dålig

mänska dom är en ARMY (litet skratt).

Att man har ett gemensamt intresse i BTS fungerar som en stark grogrund för meningsfulla

relationer. I citatet ovan uttrycks implicit en tanke om att någon som är ett fan av BTS

kommer att stå för de värderingar som gruppen står för, vilket innebär att de inte kan vara en

“så dålig människa”. En ARMY i Partosas (2021) artikel “We Are Not Robots […]”

definierar “ARMY” som någon vars position i samhällsfrågor är i linje med var BTS tycker.
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ARMY och politik behandlas närmare nedan. Informanten ovan påpekar att det att båda är

ARMY ofta blir det viktigaste i relationen till andra fans; det spelar ingen roll varifrån man

kommer eller vilket språk man talar utan BTS fungerar som den gemensamma nämnaren.

Enligt Gavicchi (1998, 161) skapar fans gemenskap genom ett på förhand existerande

antagande om gemenskap, som då inte är ett “actual shared experience” utan istället en

“expectation of shared experience”.

Jag tror också att BTS-fandomen är mera positiv men jag tror också det är på grund av

BTS. För man gillar ju dom och det är nästan dom som styr kulturen eller hur

fandomen ser ut. Så den är ändå ganska öppen, att man försöker ju vara öppen och

accepterande mot alla kulturer och allting.

Informanten upplever fandomen som (ovanligt) positiv och härleder detta till BTS. Som vi

såg ovan förekommer det dock inte sällan ett slags internt motstånd mot så kallade fangirls

och även annat så som meningsskiljaktigheter som potentiellt separerar snarare än förenar

människor. Generellt bidrar fandom dock till att samhörigheten stärks och en informant

förklarar att när det gemensamma intresset finns så har det fördjupat hennes relationer. En

avsaknad av intresse hos den andra parten har inte heller förvärrat relationen utan det har

varit helt okej att den andra inte är intresserad av BTS. Hon påpekar dock att ifall någon

skulle vara väldigt negativt inställd till gruppen så skulle det också påverka relationen mellan

dem väldigt negativt. Till följande vill jag se på informanternas relationer till andra som inte

är fans, oftast familj eller vänner.

9.4.1 Relationen till de som inte är fans

Redan det faktum att jag frågar om informanternas relation till andra som inte är fans antyder

att intresset för BTS och k-pop på något sätt kan ha påverkat ens relationer. Personligen har

jag tidvis upplevt det som svårt att navigera bland de som inte är fans då det kändes som att

BTS hade blivit hela min identitet. Nära vänner och speciellt familjen kunde emellanåt tycka

att det blev jobbigt att lyssna på mig prata om BTS och bli irriterade. En informant beskriver

liknande erfarenheter:
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[...] innan jag hittade mina communities så var det ju nog såhär, nå de va ju den

perioden i början också (litet skratt) då man var liksom helt hög av det typ (skratt,

båda skrattar). Att man ville sådär skicka olika videon till folk och bara aah vet du,

man ville ha någon att bolla idéer med, eller sådär visa åt någon. Jag tror att min

familj blev ganska störda på mig (skratt). /.../ Jag tror också att mamma oroade sig lite

för att jag blev så inne i det och irriterade sig på det. Och min syster, jag har en syster

som är nåt år äldre så vi är ganska nära och direkt jag var där sådär aah k-pop k-pop

(skratt) så då blev hon ju nog också sådär ååh jag orkar inte.

Hos de flesta informanter har intresset inte påverkat de nära relationerna något märkbart.

Eventuellt introducerar man BTS eller k-pop till t.ex. syskon eller vänner men ifall de inte

visar något intresse så accepterar man det och håller sig från att prata mycket om intresset

med personerna. Informanterna väljer vidare ifall de pratar om intresset och med vem,

speciellt i de fall att andra förväntas vara negativt inställda:

Om jag vet att okej den här människan kommer jag inte att träffa, eller om jag kan

bryta med den här människan om dom reagerar väldigt negativt på nånting, då kanske

man försöker testa dom lite. [...] Men om det är typ familj så kan jag inte direkt bryta

med dom även om jag stör mig väldigt mycket på vad dom har för åsikter om vissa

grejer (lite tillgjord röst), så då är det lättare att bara ta avstånd från att berätta vissa

grejer.

Förutom att “hålla tillbaka” med fandomen runt vissa personer så finns det på samma sätt

specifika situationer då man inte visar sin fandom då detta kan uppfattas som opassande.

Kanske känns det som att fandom behöver eller borde hållas hemligt. Zubernis & Larsen

(2012, 12) uttrycker det: “The ‘first rule of fandom’ is, after all, ‘tell no one about fandom.’”

En informant berättar om hur hon var på jobbet, ett ställe där man förväntas bete sig

“professionellt”, då ett nytt album och nya låtar släpptes. Här blir de olika rollerna och

förväntningarna tydliga då hon jämför att “vara en människa” och ARMY som motsatser:

Det blev väldigt sådär… konstigt på det sättet för jag hade ändå press på att vara på

jobbet och på att vara en människa och inte en ARMY (litet skratt) som freakar ut över

typ Seesaw eller I’m fine, som jag gjorde sen där på jobbet.
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9.5 ARMY är och gör politik

Det finns delade meningar kring huruvida fandom(s) kan ses som politiska eller inte. Fuchs

(2014, 54-55) har kritiserat Jenkins för att han använder begreppet “participatory” för att

beskriva deltagarkultur inom fandom trots att ordet i grunden främst har politiska

konnotationer. Fuchs kritiserar Jenkins antagande om att fandom automatiskt har politiska

aspekter och istället för att vara något som åstadkommer politisk förändring menar Fuchs att

Jenkins deltagarkultur är “a rather harmless concept mainly created by white boys with toys

who love their toys” (Fuchs 2014, 58). Författaren påpekar att han är ett fan av bl.a. The

Simpsons men att han inte tycker att det är politiskt att kolla på programmet (Fuchs 2014,

59).

Att påstå att alla typer av fandoms skulle sakna politiska aspekter är dock igen framför allt ett

sätt att reducera fandom till handla endast om “tycke och smak” samt ignorera fenomenets

påverkan även på ett samhälleligt plan. Jag vill här argumentera för att det som ARMY och

BTS gör är politik, och så främst på två sätt. Som en fortsättning på

legitimeringsdiskussionen ovan vill jag påstå att ARMY och BTS genom sin existens är

politiska. Fansen har inte en tydligt formulerad politisk agenda då deras huvudsakliga mål är

att uppskatta och stödja BTS, men när de som en kvinnodominerad fandom med kulturell

mångfald lobbar för sina koreanska favoriter är politiska aspekter samtidigt i förgrunden.

Fandom blir alltså politik i det som andra gör oss till och hur vi svarar på dessa stereotypier.

En artikel i New York Times förklarar detta som en legitimeringsstrategi: "The recent turn

toward political activism in the United States also follows a concerted effort by K-pop fans in

recent years to make positive change en masse, in part as a reaction to the groups' reputations

as superficial, silly and even menacing mobs" (Coscarelli 2020).

För det andra kan man se tillfällen då fandomen mobiliseras för ett syfte, i vilket fall fansen

utövar ett slags politisk aktivism. Detta framkommer tydligt t.ex. i fråga om kampen mot

rasism och xenofobi både i frågor som rör BTS direkt (såsom orättvis behandling av media

eller uteslutning från radio)(Khan 2019) men även på ett bredare plan, av vilka ARMYs

miljondonation till Black Lives Matter-rörelsen (BLM) fått mycket uppmärksamhet. Då det

blev känt att HYBE och BTS tillsammans donerat en miljon dollar till BLM samlade ARMY

på under 24 timmar även de ihop en miljon dollar för donation (Kwak 2020). Att fandoms
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ägnar sig åt välgörenhet är inte ovanligt men ARMY gör det på ett iögonfallande effektivt

och organiserat sätt. I artikeln The Revolution Will Look Like a K-pop Fandom skriver Sang

(2020): “It was easy for them to make an impact because they worked together. It was easy

for them to work together because that’s what they always do.”

Ytterligare en intressant poäng i relationen mellan ARMY och politik görs av Chang och

Park (2019) som framhåller den sociala förändring som BTS genom sitt budskap iscensätter.

Författarna använder sig av uttrycket “icke-social socialitet” (non-social sociality) och

beskriver en ny form av socialitet där individens personliga tycken och mål idag utgör ett

socialt/kollektivt rum i högre grad än i moderniteten:

BTS’s songs speak to the irony of this “non-social sociality,” in which members of the

younger generation respond to the band’s sympathetic lyrics with an affective affinity,

yet do not aspire to exercise overt social influence themselves. In other words,

individual revelation of personal experience and reflection organically creates an

affective consensus of self-improvement that, even in the absence of an activist

intention, is still converted into a social intervention: the message of “love

myself/yourself” (Chang & Park 2019, 269).

Jag uppfattar hos författarna en vilja att göra uppfattningen om vad som är “politik” eller

“aktivism” mera inkluderande och studera på vilket sätt ett budskap såsom “love

myself/yourself” kan leda till både personlig och social förändring då det anammas av en stor

mängd fans. Som vi ska se nedan har budskapet om att älska sig själv haft en inverkan på

flera av informanterna.

9.6 På smekmånad med BTS

[När jag tänker tillbaka till början av min fandom] var [det] som att vara kär, fast ännu

mera uppslukande. Kär hade jag varit tidigare, men det här var på många sätt ännu

mera intensivt. Jag levde och andades BTS. Till en början var det hela väldigt

överväldigande: mängden material det fanns att konsumera, hur aktiv fandomen var

och, inte minst, de egna känslorna. Mina tankar gick till BTS oberoende vad jag höll

på med och ganska snabbt blev allt annat runt omkring mig simpelt och grått i

jämförelse. Jag såg på BTS och undrade ibland om jag någonsin tidigare hade älskat
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så här; det kändes ibland nästan ångestfyllt, som att snart spränger jag för mera

känslor ryms det inte i mig.

–– Dagboksanteckning

9.7.2020, Åbo

I många av informanternas kommentarer kan man urskilja starka känslor oberoende om det är

specifikt känslor som diskuteras eller inte. Därför är känslor något som genomsyrar

materialet på ett sätt som är svårt att behandla skilt för sig (t.ex. fanns känslor i förgrunden

ovan då legitimering diskuterades). Jag vill dock till följande göra ett försök och ge några

ytterligare exempel på hur känslor kommer fram i intervjuerna. Ofta beskriver informanterna

hur de upplevde och kände i relation till olika händelser inom fandomen. En informant

beskriver känslorna inför sin andra comeback:

Att om man tänker liksom då när Tear kom så var jag ganska lugn och det blev inga

värst stora emotionella reaktioner men nu när Epiphany kom (höjer rösten, litet skratt)

så var man nog så man GRÄT bara (E skrattar), det bara liksom kändes SÅ, så liksom

att det här var en stor grej och hade liksom ångest dagen före den kom och liksom

dagen efter var jag ännu också bara så upprörd över låten (skrattar) så jag undrar hur

det kommer att bli nu när det kommer ett helt nytt album, nå inte helt nytt men med

många nya låtar och såhär… att hur (skratt), hur illa kommer crashen att vara.

Hon förklarar hurdana hennes känsloreaktioner var och beskriver hur hon grät över den nya

låten Epiphany45. I beskrivningen använder hon ord såsom ångestfull och upprörd, vilket vi

spontant skulle klassa som typiskt negativa känslotillstånd att befinna sig i. Samtidigt skrattar

hon när hon berättar om upplevelsen. Jag känner igen mig i beskrivningen och har vid många

tillfällen upplevt att min förväntan och upprymdhet över t.ex. ett nytt album plötsligt slagit

över till nåt slags stressreaktion eller ångest. Även en annan informant beskriver hur

känslorna nästan blev för intensiva:

45 “BTS (방탄소년단) LOVE YOURSELF 結 Answer 'Epiphany' Comeback Trailer”. HYBE LABELS (2018).
Tillgängligt på: https://www.youtube.com/watch?v=fIkZOLsnoqY [hämtat 19.5.2022].
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[...] nå nog var det ju liksom problematiskt [då i början](skratt), det tar så mycket tid,

eller det är ju typ det enda man vill göra, man är ju helt obsessed. /.../ Jag vet inte jag

är sådär att I can’t handle the feelings anymore (skratt, båda skrattar). Det blir som för

mycket på något sätt. /.../ Jag konstaterade varje gång som jag kollade att det var typ

sådär (andas ut) att man inte kunde sova efteråt för man var så upp i varv.

Hon förklarar att det i början av hennes k-popintresse blev så känslomässigt intensivt att hon

efter en tid kände att hon behövde ta avstånd från materialet. Hon jämför fandom med ett

rökberoende och säger att om hon igen blev mera aktiv inom fandomen skulle hon säkert

“falla tillbaka” in i beroendet:

Just för att det liksom, jag rädd att jag you know, faller tillbaka till det här och det

hinner jag inte med och det konstaterade jag förra året också att det var liksom hah

(andas in) too much for me to handle (skrattar).

Flera informanter använder uttrycket “honeymoon phase” för att beskriva förälskelsefasen av

fandom. De berättar att det är under den här tiden de spenderat mest tid på k-pop och BTS.

Även känslorna är som mest intensiva under den här tiden.

Typ olika stages of love är ju den här första crushen och den håller på en viss tid och

sen så kan det övergå till förälskelse, kärlek, det finns liksom tre olika faser. Och det

är i lite samma kurva [med fandom].

[...] för att typ i den här honeymoon phase när man typ börjar se allting och man

börjar lära känna dom [BTS], det är då som man spenderar mest tid… även om det

blir mycket tid nu också men inte på samma sätt (skratt).

Samhörighet med andra fans eller att befinna sig i någon viss situation kan ha en förstärkande

effekt när det kommer till känslor. En informant förklarar hur hon ganska plötsligt

konstaterade att just nu är hon jätteglad, just i den stunden då hon satt i bion tillsammans med

andra fans var hon jätteglad, och fick fasta på känslan mycket mera än om hon själv hemma

tittar på BTS. Hon tillskriver alltså det att hon befann sig bland andra ARMYs en stor del i

varför hon kände en sån identifierbar glädje:
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BTS känns ännu väldigt sådär privat för mig, inte för att jag inte liksom pratar om det

med andra och inte för att jag inte skulle ha ARMY-vänner eller sådär men det kändes

väldigt konstigt sådär att okej jo jag sitter i Finnkino i [ortnamn] i Finland med 170

andra och holy shit det där är Jungkook på skärmen och alla skrattar åt honom, och

alla älskar honom lika mycket som jag och troligen mer, så det blev väldigt sådär…

9.7 ARMY, attraktion och sexualitet

Kollar på Euphoria-videon46 (piano versionen) igen och står här och vet inte vad jag

ska känna eller ta mig till. Han [Jungkook] är så vacker och så snygg att jag vill gråta.

Jag observerar mig lite utifrån också. Får ångest för hans del över hur det inte bara är

jag, utan miljontals andra, som också ser på honom och känner liknande. Kärlek,

avund, åtrå, glädje, skam, längtan.

–– Dagboksanteckning

4.4.2020, Åbo

Jag är ofta väldigt öppen med min attraktion till medlemmarna och speciellt Jungkook och

det är även många andra som jag känner, inte minst på nätet. På många sätt bidrar

anonymiteten till att det blir lättare att uttrycka eventuella fantasier och sexuell attraktion och

på Twitter ser man ofta uttryck i stil med: “Sir that dick looks heavy let me carry it for you”47,

“Step on me”48, “Rearrange my insides”49 eller “I am nothing but holes”50. Som vi såg ovan i

teoridelen är det fortfarande tabu att kvinnor öppet uttrycker sina sexuella tankar och bl.a.

därför utgör speciellt kvinnodominerade fandoms ett utrymme för kvinnor att utforska sin

(sexuella) identitet. Lumby (2007, 350) uttrycker det:

Dressing up, staying out late, dancing without inhibition, directing openly sexual

comments towards their idols, leaving behind all the injunctions about lady-like

50 Tillgängligt på: https://twitter.com/droolyhoseok/status/1397094757357264901 [hämtat 6.5.2022].
49 Tillgängligt på: https://twitter.com/cupcakejimi/status/1483480155330912262 [hämtat 6.5.2022].
48 Tillgängligt på: https://twitter.com/hourlybangtan/status/1473085561904771075 [hämtat 6.5.2022].
47 Tillgängligt på: https://twitter.com/outrobun/status/1410914462723346435 [hämtat 6.5.2022].

46 “[2019 FESTA] Euphoria (DJ Swivel Forever Mix) - JK memories by BTS”. BANGTANTV (2019).
Tillgängligt på: https://www.youtube.com/watch?v=oUqX55Oim68 [hämtat 19.5.2022].
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behaviour – all these practices are part of the ecstasy of fandom, part of why it can be

such a literally transporting and transforming experience for young women (2007,

350, min kursiv).

En informant beskriver sexuella tankar hos fans som något naturligt, men påpekar att hon

gärna vill att dessa hålls på fandom-sidan och att man undviker att uttrycka sådant direkt till

BTS:

Det är svårt att stoppa sånt [sexuella tankar], för det är ju ändå ganska naturliga

tankar. Så man ska bara försöka att inte ta det för långt utan komma ihåg att dom är

riktiga människor och kanske inte skulle vara så bekväma om du gick och sa att du

ville göra nånting (litet skratt) med deras kroppar.

En intressant aspekt när man ser på transkulturell fandom är relationen mellan ras och

attraktion/sexualitet. Jag kommer inte att gå in på detta desto mera, dels eftersom jag

upplever att det skulle kräva mera utrymme och sin egen frågeställning, och dels för att det

inte uttryckligen framkommer i intervjuerna. En av informanterna berättar dock att hon alltid

attraherats till utländskt och asiatiskt utseende eftersom det utgör ett slags motsats till henne

själv:

Nå jag har alltid varit sådär att jag tycker om tall dark handsome typ, att lite mera

sådär utländskt… utseende. /.../ Och sen då jag kollat massor med japanska draman så

tycker jag alltid att de har sett jättesnygga ut… Jaa jag kan inte riktigt förklara (skratt)

men jag har alltid tyckt om sånt utseende på nåt sätt. Inte sådär att det måste vara

specifikt asiatiskt utseende men just sådär att man har brunt hår och bruna ögon och

sådär, att det tycker jag om.

Alla fans är inte heller bekväma med sättet att öppet åtrå idolerna och kanske var detta en av

orsakerna att jag inte rakt ut frågade om attraktion i intervjuerna, trots att det skedde mera

omedvetet från mitt håll. Som poängterats ovan nämndes utseende sällan som orsak till varför

man gillar BTS, och det beror knappast på att man inte skulle tycka att de ser bra ut utan

snarare på att det inte alltid känns anständigt att prata öppet om det. Detta får stöd i

litteraturen (se t.ex. Fast (2006) samt ovan 3.7). Istället för att berätta hur de själva attraheras
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av idolerna mera i detalj ligger diskussionen i intervjuerna ofta på ett mera teoretiskt plan och

informanterna delar med sig av sina tankar kring de maskulinitetsformer som förekommer

inom k-pop.

9.7.1 K-pop utmanar västerländsk maskulinitet

[...] för här [i väst] är det ju fortfarande ganska tabu att två män kramar varandra…

och att om dom gör det så måste dom du vet slå varandra på ryggen femtio gånger för

att (båda skrattar) det är maskulinitet.

Vad vi uppfattar som maskulint innefattar förutom ett visst utseende även t.ex. en uppfattning

om hur man beter sig manligt. K-popidolernas kärleksfulla beteende kring varandra är på

samma sätt något man som ett fan dras till och som känns ganska främmande i västvärlden.

Som nämndes ovan förknippar man i väst ofta ett feminint/androgynt utseende med

homosexualitet medan det t.ex. just i Korea inte uppfattas på samma sätt. En informant

påpekar att k-pop introducerar tanken på att alla inte behöver se likadana ut och att vi trots att

vi tänker att det inte spelar så stor roll hur en man är eller hur en kvinna är, så har vi ändå en

väldigt västerländsk syn på det hela. Angående idolernas utseende får vi som fans ofta höra

kommentarer från andra om hur feminina dessa ser ut:

Jå alltså många säger ju oj vad dom är feminina, att pojkarna ser så feminina ut. /.../

Random människor som man har pratat med att jå jag tycker om k-pop badibada och

man har visat dom nånting så är det sådär att är dom faktiskt män och inte kvinnor

(skrattar). /.../ Då jag [först] hittade k-pop, jag minns inte riktigt vad jag tyckte, om jag

tyckte dom var feminina eller inte. Men jag måste ju ha tyckt att dom såg jävligt bra

ut (skrattar). /…/ Westeners så är ju liksom så att stark käke och skägg och vad ska vi

säga, manliga, alltså maskulina macho whatever. Medan där [i Asien/Korea] är det ju

mera att kanske dom ska agera sådär coolt och manligt och like a man men att själva

utseendet så det är ju nog klart ganska stor skillnad där.

En informant påpekar att k-pop inte helt speglar Koreas skönhetsideal överlag på det sättet att

alla skulle klä sig så som idolerna gör t.ex. i musikvideor, trots att dessa ofta kan fungera som

trendsättare för kläder och så vidare. Hon berättar att hon gillar hur koreanska skönhetsideal
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utmanar maskulinitet. Förutom att idolernas beteende eller utseende tilltalar en ligger det

alltså även något i det att de ser ut på ett normbrytande sätt:

[...] male beauty standards, att Sydkorea har ju en helt annan [sån] än vad som pågår

här liksom. Och jag tror jag dras till den, av estetiska skäl (litet skratt) och för att det

känns som att dom på nåt sätt utmanar maskulinitet mycket mera. Det tror jag jag dras

väldigt mycket till och på det sättet, jag gillar det.

9.8 BTS som terapi

På Twitter finns det ett videoklipp som ett fan filmat från BTS Love Yourself:

Speak Yourself-turné då medlemmen j-hope tilltalar fansen och säger “When I

say love yourself, you say love myself. Ok?” Fansen tjuter ett “Yes!” tillbaka

och j-hope räknar ner innan han ropar “Love yourself” och bland fansen ekar

ett “Love myself!”. Han gör samma sak igen och ett fan som står nära

kameran som filmat detta ropar “I fucking love myself” för full hals51. Det ger

mig gåshud.

–– Dagboksanteckning

14.9.2019, Åbo

För många fans har BTS en stor inverkan på deras psykiska mående. En informant berättar

om hur BTS musik påverkar både hennes beteende och självbild:

[...] det [intresset] påverkar ju visst hur jag beter mig och hur jag ser på mig själv. Att

visst nu när det är den här Love Yourself eran som… är lite svår (litet skratt) på

väldigt många olika sätt, men det är nog liksom… det är väldigt mycket av deras

sånger och lyrics och vad dom säger i intervjuer och hur dom tycker och tänker, som

jag kanske snappar upp, medvetet eller omedvetet… Och det känns väldigt spännande

att det finns så mycket… material där, att det är inte sådär endimensionellt, att det är

vissa sånger som har blivit väldigt väldigt viktiga för mig just för att dom liksom,

kommer så nära hur jag känner mig och hur jag ser på världen.

51 Tillgängligt på: https://twitter.com/hismoonchiId/status/1154261822205255681 [hämtat 10.5.2022].
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Många fans relaterar till och finner stöd i BTS budskap, både i musiken och i övriga

sammanhang. När jag frågar vad hon tycker om med BTS är en av informanterna snabb med

att lyfta fram hur de pratar om mental hälsa som en huvudsaklig del:

Det var det [hur dom pratar om mental hälsa] som jag fastnade för först, typ Sugas

mixtape och hans låtar, så det var nog det. /.../ Mental hälsa är ju väldigt ofta tabu,

speciellt i Asien. Så på det sättet är det väldigt skönt att dom [BTS] kan öppna upp

det. Och sen så känner man ju igen sig, iallafall jag, väldigt mycket i deras låttexter,

vilket fått mig att gilla dom ännu mera. /.../ Typ att det är okej att man kanske inte mår

jättebra hela tiden… och sen, att dom mår dåligt men lyckas ändå leva i sin vardag, så

det är också positivt. /.../ Alltså överlag så har dom [BTS] påverkat så att man börjat

må bättre, eller försöka må bättre.

BTS inspirerar fansen att ta hand om sig själva och sin mentala hälsa. En informant delar med

sig av ett personligt exempel på hur man kan få stöd av idolerna i jobbiga situationer:

Inte vet jag sådär överlag, det här är väl en ganska personlig grej men om man tänker

att man skulle vilja hitta en pojkvän eller nåt så, eller sådär om det är nån som har

typ… stött på en i baren som man har varit lite sådär… eller på nåt sätt har det varit

som att man har kunnat överföra det på sin ultimate bias så att man tänker som att

(skrattar) nämen jag är nöjd med den här, liksom att jag klarar mig med den här.

E: Jo som att [k-pop]fandomen, eller det här med romantiska relationer, att det

påverkas, och det här med att ha bias eller ultimate bias och såhär.

Jaa. Alltså inte har jag liksom avstått från nånting sådär att nej jag ska hålla mig

(skrattar) men att det har kanske kunnat hjälpa en just, jag sa i baren att om nån har

stött på en och man har känt sig sådär illa till mods efteråt, att inte att man har blivit

trakasserad eller nåt men att det har varit lite dålig feelis av det. Jag vet inte… kan

man ens (skrattar, båda skrattar) nämen det har varit något som man kan på nåt sätt

falla tillbaka på, att nämen jag har min ultimate bias så det är helt fine. Det är liksom

lite en tröst.

99



Idolerna utgör en trygghet och en tröst. Informanten ovan blir lite osäker på vad hon försöker

säga men jag uppfattar det som ett exempel på hur idolerna ofta används som motvikt till ett

slags toxisk maskulinitet vi ser omkring oss (jfr Smith (2006) citat ovan i 3.7 “[...] real men

are crap.”) Informanten använder uttryck såsom “trakasserad” och “illa till mods”, något som

man som ett fan upplever att ens favoritidoler aldrig skulle utsätta någon för. Mellerstedt och

Stillman (2013) noterar om k-popidoler att “personen [idolen] vi [fans] skapar fungerar som

ett motstånd mot saker vi upplever som jobbiga i samhället” (2013, 169).

I samband med frågor kring tidsanvändning beskriver flera informanter sin egen fandom som

en form av eskapism eller en copingstrategi. Värt att poängtera är att fandomen här kan

användas både som ett sätt att slappna av efter en stressig dag eller som ett slags

copingstrategi för ångest och så vidare, vilket i sig är två mycket olika saker. I båda fallen

tillför fandomen ett lugn och en trygghet samt utgör en motvikt till annat i tillvaron som kan

kännas jobbigt. Tre olika informanter beskriver det:

Alltså det är ju nog tror jag för mig en form av eskapism, att om man har haft en dålig

dag eller sådär att man blir som cheered up av att se på k-pop. Man gör ju det liksom

för att man… you enjoy it. Ja, man blir liksom lycklig av det. Och om man känner sig

nere av nån orsak så hjälper det att se på k-pop52.

Jag kollade jättemycket såhär… jag tror det var mest det att jag kollade på så mycket

med dom [grupperna]. Att jag tror det för mig funkar för att koppla bort, sådär

eskapistiskt (litet skratt) på nåt sätt, det att kolla på deras serier och sånt. /.../ Och jag

vet inte om det har att göra med om jag är stressad eller nånting, för jag vet själv att

jag tycker om att kolla på k-pop eller lyssna på k-pop när jag är stressad eller om jag

bara vill koppla bort.

[När] jag känner mig overwhelmed så ska jag distracta mig själv, vilket betyder att jag

ser (skratt) tjugofyra timmar om dagen på BTS grejer för att dom är väldigt

distracting. Så det funkar nog absolut som en copingmekanism. /.../ Det är lättare att

tänka på att det största problemet eller, det som man tänker på just nu är just det här

52 När informanterna talar om att “se” på k-pop är det ofta fråga om t.ex. intervjuer eller variety shows.
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att oj nej Namjoon far nära den där vattenkannan och han förstör allt att ta inte i den

där vattenkannan snälla ta inte i den53, att det är på nåt sätt enklare att… jag vet inte,

att jag skulle kanske inte riktigt ännu kalla det för att leva genom någon annan, men

att för en stund vara sådär att jå det här är problemet, att dom satte för mycket kimchi

där, och inte liksom det att man själv har nån kris på gång eller inte liksom får sovit

eller sånt.

Jag påpekar det där med att leva genom någon annan och informanten förklarar att det inte

ännu är på den nivån och tillägger:

Men ja, det känns väldigt lockande på ett sätt för att saker känns väldigt simpla på det

sättet. /.../ Men jag vet att det inte skulle vara hälsosamt, så ja, kanske jag undviker

det.

Informanten påpekar att det skulle vara ohälsosamt att leva för mycket genom idolerna.

Tanken på en så pass intensiv fandom som något ohälsosamt påminner om synsättet på

fandom som utfyllnad för något man saknar, ett slags patologi, snarare än ett meningsfullt

tillägg i vardagen. Det anses på många sätt olämpligt att använda fandom som

copingmekanism då det kan anses som ett sätt att “fly undan verkliga problem”.

9.9 Med ett mera öppet sinne

Att bekanta sig med en främmande kultur och vara del av en internationell fandom har för

många informanter inneburit att de upplevt att de blivit mera öppna som personer. Det att

interagera med fans från olika kulturer har lett till en ökad förståelse för olikheter. Två olika

informanter beskriver:

[...] det har nog liksom gjort mig, eller utvecklat hur jag ser på kulturer till exempel…

och det är liksom en sak att slängas in i en så annorlunda kultur för att dom tänker på

ett så annorlunda sätt så det har på det sättet format mig och gjort mig lite mera såhär

att jag ser på saker lite annorlunda, eller att jag kan förstå att människor ser på saker

annorlunda. /…/ Och fandomen också, för att man kommer ju i kontakt med folk från

53 Inom fandomen finns ett internt skämt om att Namjoon (RM) är lite klumpig och därför lätt har sönder saker.
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flera olika kulturer och det är ganska intressant och det är ju religioner och allting, det

blir som en jättestor kulturchock helt enkelt, som man måste liksom nästla ut. Att man

lär känna och förstå olika människor bättre. Det skulle jag säga.

Så jag tror nog liksom att folk får nya hobbyn och kanske öppnar ögonen för nya

saker helt enkelt. /.../ Typ att man börjar dansa eller sjunga, eller laga mat eller lära sig

språket. Men också liksom vidgade vyer och personligen tycker jag att det är väldigt

viktigt att inte vara så instängd i sitt eget och sitt eget land och kultur och allting,

språk. Att inte vara så homogen helt enkelt. Utan att man har mera förståelse för andra

kulturer och språk och allting.

Det att vara del av ett så mångkulturellt sammanhang som ARMY har för många informanter

betytt förändringar i både tankesätt och vanor och dessa förändringar upplevs av fansen själva

som positiva och som något de värdesätter.

10 Diskussion: ARMYs subkulturella substans

Något som torde ha märkts i teoridelen och de diskussioner som fördes där är att fandom och

subkultur har mycket gemensamt med varandra i hur fenomenen diskuteras. Det syns t.ex. i

hur Hodkinsons tolkning av subkulturer har mycket gemensamt med hur fandom och

fankultur presenterats och studerats av bl.a. Jenkins. Det går att urskilja åtminstone två

gemensamma nämnare när det kommer till hur fandom och subkultur diskuteras. För det

första blir det i båda fallen fråga om en gradskillnad som beror på definitionen; när är någon

ett riktigt fan och på vilka grunder kan en viss social sammanslutning kallas subkultur? För

det andra existerar både fandom och subkultur i en ständig spänning och för subkulturer syns

denna spänning framför allt i relationen till den övergripande kulturen eller andra subkulturer

medan den för det enskilda fanset syns bl.a. i förhållandet till andra konsumenter. Båda dessa

går även att se i mitt material, vilket jag återkommer till nedan.

Jag vill till följande se på ARMYs substans i Hodkinsons mening genom att diskutera fansen

i relation till de fyra indikatorer för subkultur som han presenterar. Bland dessa kategorier

finns som nämndes överlappningar med fandomteori, vilka uppmärksammas nedan.
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Konsekvent särprägel

Inom en subkultur förekommer det inom gruppen relativt tydliga normer och smak vilket gör

det möjligt för medlemmarna att identifiera varandra. Dessa värden, normer och smak är

relativt konsekventa över tid och från person till person (Hodkinson 2002, 30). Som vi såg i

analysen kan man tala om en viss “k-pop-stil” när det kommer till fansens utseende, bl.a. att

man har färgglada kläder eller färgglatt hår. Denna relativt ospecifika klädstil är dock för det

första inte begränsad till k-popfans, och för det andra inte något som anammas av alla fans.

Till skillnad från Hodkinson som studerat gothare är klädstilen bland ARMY eller k-popfans

inte utmärkande för gruppen på samma sätt. Ofta blir merch i form av kläder eller accessoarer

ett av de mest tydliga tecknen på att man är fan, snarare än en övergripande “stil”.

Många av de normer och värderingar som får fotfäste inom fandomen kommer i första hand

från BTS och de värden som gruppen så att säga representerar, t.ex. budskapet om att älska

sig själv. Dessa värderingar förstärks sedan inom fandomen av fansen. Även inom fandom

uppstår dock en viss slags kultur i form av specifika språkliga uttryck och interna skämt, som

ofta kretsar kring BTS utan att komma direkt från idolerna. Därtill kan man i olika beteenden

såsom t.ex. streaming se en normativ grund; det är något som hör till och värderas inom

fandomen. Fansens konsekventa särprägel går att koppla både till Bourdieus (1993) habitus

samt Thorntons (1995) tankar om subkulturellt kapital. Genom att anamma en k-pop-stil,

använda sig av slang och visa att man förstår interna skämt erhåller enskilda fans status inom

fandomen (Thornton 1995, 10-11). Det är vidare genom dessa medel medlemmar av

subkulturen kan urskilja “den äkta” från “bluffen” (Thornton 1995, 3-4). Det är viktigt att

framstå som ett autentiskt fan i ögonen på andra fans.

Identitet

Det att medlemmarna själva känner att de hör till en specifik grupp talar för subkulturell

substans (Hodkinson 2002, 31). Som framkom i analysen känner man som ett fan

samhörighet med andra fans. Genom att känna grupptillhörighet till en viss grupp skapas en

tydlig distinktion mellan “oss” och “dem” (ibid) och för ARMY handlar detta både om andra

grupper av fans och de som inte är fans. Här syns den gradskillnad och spänning i
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definitionerna som jag nämnde ovan. Som framkommer mera eller mindre tydligt bland

informanterna är frågan om vem som är ett fan något man funderar över även på ett

personligt plan. På många sätt genomsyrar definitioner och olika etiketter såsom “fan” och

“fangirl” vardagen som en ARMY.

“Vi och de”-tänkandet syns delvis i att man “känner sig hemma” bland andra ARMYs och

tänker positivt om den egna gruppen, varpå det skapas ett slags vi-anda. Detta kan liknas vid

Jenkins tankar om fandom som en alternativ social gemenskap. Som ovan nämnts finns det

samtidigt även inom fandomen interna konflikter och situationer då man inte vill synas med

andra ARMYs, t.ex. då dessa upplevs vara för “besatta”. Man kunde nästan påstå att ett “vi

och de”-tänkande är inte bara typiskt, utan rentav nödvändigt, för att identiteten som ett fan

ska kunna skapas.

Därtill kunde man eventuellt se sexualitet och attraktion som en del av Hodkinsons identitet

eller konsekvent särprägel i den mån som sexualitet uttrycks socialt samtidigt som den

upplevs individuellt. Det blir då fråga om smak och tycke, t.ex. “vi som tycker om koreanska

män” eller “vi som föredrar en alternativ maskulinitet hos män”. Man kunde tala om ett slags

subkulturell smak. När det kommer till sexualitet, attraktion och smak finns det dock stora

variationer mellan fans och man skulle behöva beakta även mera individuella aspekter.

Engagemang

Tillhörighet till en viss subkultur för ofta med sig en hög grad av engagemang och syns

tydligt i individens vardag (Hodkinson 2002, 31). Informanterna engagerar sig i fandomen på

många olika sätt och intresset blir ofta en stor del av deras vardag, speciellt under den period

då fandomen är som intensivast. Detta engagemang kan ses såväl tidsmässigt (genom att man

t.ex. streamar eller annars konsumerar material), som på ett känslomässigt plan i hur man

relaterar till BTS musik och budskap.

Som vi såg ovan i definitionen av “fan” är ett känslomässigt engagemang av avgörande

betydelse för att man ska bli fan. Informanternas mottagande av bl.a. BTS musik är

emotionellt, fokuserat och meningsskapande. Man tar del av budskapet i musiken och tolkar

det i relation till egna upplevelser av t.ex. mental ohälsa (jfr Jenkins 1992 ovan). I analysen
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framkommer vidare att intresset för k-pop och BTS ofta kombineras med andra hobbyn, inte

sällan som katalysator: informanterna blir intresserade av att studera det koreanska språket

eller lära sig k-popdanskoreografier. Engagemang kan dessutom ses i olika former av

välgörenhet eller i de mer eller mindre politiska dragen hos fandomen. Att delta i fanordnade

evenemang eller gå på konserter är andra sätt som fansen praktiserar sin fandom på.

Autonomi

Enligt Hodkinson kan grupper som trots sin koppling till media och (ekonomisk) konsumtion

bibehåller en relativt hög grad av autonomi betraktas som subkulturer. Det blir här en fråga

om vilken typ av media och konsumtion man tar del av snarare än om man överhuvudtaget

konsumerar (Hodkinson 2002, 32). Han skriver: “Independent, enthusiasm-driven specialist

record labels are entirely different from transnational conglomerates” (ibid).

Om man ser på k-popbolag och HYBE platsar dessa onekligen i den andra kategorin och

frågan blir då: kan en fankultur som bygger på en produkt som skapats av ett storskaligt

vinstgivande företag räknas som subkultur? Ett sätt att studera autonomin hos fandomen är att

undersöka de sätt på vilka fankulturen upprätthålls utan (direkt) koppling till företaget, t.ex. i

form av fanordnade evenemang (jfr cup sleeve events ovan) eller fanproducerat material

(t.ex. fanfiction). Genom att vara med och skapa fandomrelaterade produkter blir ARMYs

(med)producenter i Jenkins mening. Även Hodkinson betonar hur det ofta är medlemmar av

subkulturen som producerar material för andra medlemmar, och detta med väldigt liten eller

ingen ekonomisk vinning överhuvudtaget (2002, 32). Det är alltså möjligt att även en

subkultur med stark koppling till media och konsumtion samtidigt skapar och upprätthåller en

relativt hög grad av autonomi.

10.1 Ett nytt “spektakulärt”

Subkulturer har tidigare ofta beskrivits som spektakulära (synonymer: uppseendeväckande,

sensationell, dramatisk, iögonfallande och så vidare). Som vi såg ovan kunde det

spektakulära ses t.ex. i ett slags motstånd mot mainstream, konsumtion, politik och så vidare.

Många av de subkulturer som CCCS studerade hade vidare en utmärkande och specifik

klädstil (jfr Hebdiges punkare, Hodkinsons gothare), något som sågs som ett uttryck för det
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spektakulära. Som framkommit ovan påpekar dock t.ex. Hodkinson behovet av att studera

även de mera vardagliga aspekterna av subkultur och “[...] place the most striking and

spectacular features of subcultures into broader contexts and lives” (Hodkinson 2015, 11).

Jag har i min avhandling försökt beskriva och argumentera just för ett slags samexistens

mellan det vardagliga och det spektakulära. När vi ser på olika former av fandom och framför

allt olika enskilda fans faller dessa ibland utanför ramen för vad vi traditionellt skulle klassa

som subkultur: relativt lågmälda fans är (i vardagen) inte typiskt spektakulära. Som noterades

ovan är t.ex. klädstil en sådan faktor. I materialet framkom det visserligen att man kan tala

om en k-pop-stil men anammandet av denna klädstil är inte på det sättet avgörande för

subkulturell tillhörighet.

Istället för att vara ett tecken på “mindre” substans i Hodkinsons mening upplever jag framför

allt att man här kan se en skillnad i fenomen. Beroende på vad subkulturen så att säga kretsar

kring kommer det att finnas en variation angående vilken/vilka kategorier denna uppfyller

mest. Även Hodkinson påpekar att kategorierna snarare än att vara uteslutande istället är

kumulativa, så att varje faktor grupper uppfyller ökar lämpligheten för att räknas som

subkultur (Hodkinson 2002, 29). Speciellt i fråga om just olika slags fandoms blir det viktigt

att förutom det kollektiva i subkulturen även lyfta fram det mera individuella. I den här

avhandlingen har jag försökt ge stort utrymme även åt de känslomässiga och personliga

upplevelserna hos fansen.

För att återgå till begreppet “spektakulär” vill jag på basen av mitt material och analysen

argumentera för fandom som ett utrymme för intensiva, spektakulära känslor. Detta kan ses

t.ex. i de starka känslor som fansen har när det kommer till fandom, då känslorna är

spektakulära för individen. Den intensitet man kan uppfatta inom BTS-fandomen t.ex. på

nätet är en följd av och ett uttryck för dessa starka känslor som är närvarande både i vardagen

och på fest (jfr kapitel 8). Även för andra beteenden och uttryck som kopplas till fandomen

fungerar alltså framför allt de starka känslorna av att tycka om BTS som en motivator.

De sätt på vilka subkulturer existerar och syns i samhället har har ändrat mycket under de

senaste årtiondena. Samtidigt är det hur människor upplever subkulturell tillhörighet och

samhörighet som något som ger mening och ett slags riktning i deras “identitetsskapande” på
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många sätt påfallande lika även idag. I och med att samhället blivit alltmer individualiserat

kunde man tänka sig att subkulturers påverkan på identiteten blivit ännu större. Eftersom

tyngdpunkten idag ligger på att skapa sin egna identitet kan man tänka sig att människor

söker sig till subkulturer då dessa på ett relativt tydligt sätt kan underlätta en inramning av

den egna identiteten (jfr Giddens ovan).

Angående fandom som subkultur, och även subkulturer överlag, förblir balansen mellan det

sociala och det personliga viktig för att man ska kunna förstå dessa grupper av människor. Att

i studiet av fandom som subkultur kombinera det “traditionellt spektakulära” med fansens

känslor blir ett sätt att fånga både det kollektiva i fandomen, det som uttrycks utåt, och det

individuella, det som upplevs inåt.

11 Avslutning

I min avhandling har jag försökt kartlägga vad det innebär att vara en ARMY. Jag har

genomgående med hjälp av exempel, informanternas svar samt mina egna erfarenheter

försökt ge en inblick i hur fandomen ser ut. När vi diskuterar fans är det viktigt att utgå från

flera olika teoretiska perspektiv för att skapa en helhetlig bild av fandom. I min avhandling

har jag utgått bl.a. från subkulturbegreppet. Avhandlingen har dels diskuterat begreppets

användningsområden (en diskussion som framför allt kretsat kring frågan: “hur behöver

begreppet omdefinieras för att kunna användas?”), och dels tillämpats på ett konkret exempel,

i det här fallet fandom och ARMY. Utöver subkultur har jag även använt mig av perspektiv

som mera tydligt har kunnat belysa även hur de mera privata aspekterna av att vara fan,

såsom känslor och sexualitet, är sammankopplade med ens identitet.

Det att vara ett fan av BTS påverkar ens identitet på flera olika plan och fandomen uttrycks

på olika sätt i informanternas liv. Intresset för BTS börjar ofta med att man fastnar för

gruppens musik och när man senare bekantar sig med medlemmarna och musikens budskap

på ett djupare plan skapas en känslomässig koppling till gruppen och en grogrund för

identiteten som ARMY. Jag har undersökt på vilket sätt intresset är närvarande i

informanternas vardag och hur de uttrycker sin fandom. För flera blir t.ex. fanfiction och dans

viktiga aspekter av att vara fan. Att vara ett fan av något från en annan kultur påverkar
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upplevelsen av att vara fan. För det mesta talas detta om i positiva termer, t.ex. att man finner

glädje i att tycka om något ovanligt eller tycker om att få lära sig nya saker. För

informanterna har fandomen gjort att de blivit mera öppna och förstående mot andra kulturer.

En stor del av intresset utövas online, bl.a. på Twitter där fandomen ofta kan bli väldigt

intensiv. Den här intensiteten ökar kravet på engagemang av fansen för att man ska känna sig

som ett “äkta fan”. Samhörighet med andra fans är ofta viktigt även för den egna upplevelsen

av fandom och en känsla av grupptillhörighet har en förstärkande effekt även på individuellt

upplevda erfarenheter. Även om samhörigheten är viktig finns det samtidigt hos

informanterna ett visst motstånd mot andra fans som man tycker att t.ex. beter sig på fel sätt.

Trots att det att tycka om något från en annan kultur i första hand upplevs som något positivt

märker man hos fansen ett behov av att legitimera den egna identiteten som ARMY. Detta

beror främst på att BTS är ett pojkband och att de kommer från ett icke-västerländskt land.

Man kan ibland uppfatta ett slags internaliserad skam över att tycka om något som inom

samhället i övrigt anses vara av lägre kulturellt värde. Behovet av legitimering ger en ständigt

närvarande politisk aspekt åt fandomen och dessa så att säga makrofrågor är på ett påtagligt

sätt närvarande i fansens vardag. Genom att motarbeta och/eller tidvis försvara stereotypen

samt tidvis försvara sig mot stereotypen, utövar fans ett slags politisk aktivism. Denna aspekt

av fandom går att koppla även till den mera traditionella förståelsen av subkulturer.

I BTS budskap finner många tröst, trygghet och inspiration. För fansen blir det att lyssna på

musiken dels ett sätt att lära känna medlemmarna som personer och dels ett sätt att lära känna

sig själva bättre i och med att de tolkar de känslor som finns i musiken i relation till sin egna

verklighet (Frith 1996, 211). Ett svar på frågan om varför man fastnar för BTS kan vi hitta

just i budskapet. Enligt Grossberg (1997, 160-161) får affekt sin betydelse i det sociala

sammanhanget, vilket kan förklara varför t.ex. en viss kulturprodukt berör människor vid en

viss tid i historien. BTS och ARMY har skapat en ömsesidig relation där de upplever världen

tillsammans eller som Partosa (2021, 15) uttrycker det: “Affect produces life, a dynamic,

questioning self, stubborn enough to resist and hope amidst dehumanizing forces around us.”

På samma sätt som identitet överlag utvecklas, förändras och formas på komplexa vis är även

identiteten som fan i ständig rörelse. Mitt material utgör för informanternas del en så kallad

“snapshot” av deras fandom just vid det tillfället då intervjun gjordes. För min egen del utgör
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materialet och avhandlingen i sin helhet ett slags reflexiv resa med olika stadier. Eftersom

autoetnografi är en relativt ovanlig metod inom samhällsvetenskaperna samt som en del av

det autoetnografiska arbetet i sig självt, vill jag kort kommentera hurdana upplevelser jag haft

av metoden. Att göra autoetnografi handlar För Luvaas (2017, 4) om att “[...] consciously

become without previous awareness of the outcome of such becoming. Autoethnographers

become in order to understand what we just became. We become as ontological

investigation.”

För många fandomforskare förhåller det sig annorlunda eftersom de redan i utgångspunkten

är fans. De behöver alltså inte bli något för undersökningens skull. Trots att jag redan var ett

fan har det att kombinera rollen som forskare och fan påverkat min relation till BTS, ARMY

och mig själv på flera sätt. Förutom att följa med vad som händer inom fandomen överlag

skulle jag vidare uppfatta och analysera mina egna känslor och erfarenheter i relation till

omgivningen. I och med att jag blivit föremål för min egna observation på ett mera konkret

sätt har jag lärt mig mycket om mig själv. Man kunde säga att autoetnografi tog min position

som ett aca-fan steget längre.

Den här avhandlingen har tangerat flera olika aspekter av vad det innebär att vara ARMY.

Eftersom mitt syfte har varit att fånga ett slags mångfald utgör avhandlingen en ganska

allmän beskrivning av ARMY. Vidare forskning kunde rikta in sig på någon viss aspekt av

fandomen. Det skulle vara intressant att undersöka de sexuella uttryckssätt som förekommer

inom fandomen, inte minst online, med fokus på hur man pratar och vilka slags känslor dessa

ord är ett uttryck för. Det skulle vidare vara intressant att se närmare på

legitimeringsstrategierna och undersöka t.ex. motiv till att som ett fan delta i olika former av

välgörenhet. Om man utgår från ett subkulturellt ramverk kunder en närmare inblick i någon

av Hodkinsons kategorier, t.ex. konsekvent särprägel, ge givande insikter.

Som nämndes ovan har forskning kring BTS och ARMY ökat markant sedan jag påbörjade

mitt arbete 2018. I sina frågeställningar är den mycket mångsidig och ofta tvärvetenskaplig.

De som intresserar sig för BTS och ARMY är aca-fans och utomstående, forskare som

försöker fånga det spektakulära i just de här idolerna och de här fansen. ARMY och BTS

synliggör på ett mångsidigt och tydligt sätt värdet som finns i att studera populärkultur och

fans.
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Bilaga

Intervjuschema

1. Bakgrundsinfo: ålder, fritidsintressen, studier/jobb osv.

2. När och hur intresserad av BTS? Hur gick det till och hur kändes det? Är du k-pop ett fan

överlag? Har du kommit in på annan k-pop via BTS?

3. Varför fastnade du för BTS? Vad tycker du mest om med BTS, fanns det något speciellt du

fastnade för? Har du någon bias och hur märks det isåfall? Har du någon favoritlåt/video?

4. Aktivitet. Hur uttrycker du ditt intresse? Berätta om olika aspekter av fandomen som du tar

del av. Äger du BTS produkter/merch och isåfall vad? Hur mycket pengar spenderar du på

BTS och fandomen? Har du köpt någon produkt som BTS gjort reklam för eller som

förknippas med fandomen? Syns fandomen i dina kläder eller din stil?

5. Internetanvändning. Hur viktigt är internet för din fandom? Vad gör du på nätet, vilka

plattformar använder du och hur ofta? Hur mycket tid spenderar du på BTS och fandomen?

6. Interaktion med andra ARMYs. Umgås du med andra fans på nätet/irl? Vad pratar ni om?

Är interaktionen viktig för ditt intresse? Är du med i nåt community irl/grupp på t.ex.

Twitter?

7. Tankar kring fandomen. Vad tycker du om BTS-fandomen i stort? Vad skulle du säga att

kännetecknar ARMY? Vad är positivt/negativt med fandomen? Hur upplever du fandomen i

relation till andra fandoms (om du är/varit med i såna)? Vad tänker du att det innebär att vara

ARMY?

8. Relationer och vardag. Vet andra i din omgivning om ditt intresse, varför/varför inte? Vad

tycker andra isåfall om ditt intresse? Har fandomen påverkat dina relationer på något sätt?

Hur passar fandomen in i ditt vardagliga liv i övrigt, har vardagen ändrats?
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9. Relationen till Korea. Upplever du att BTS påverkat din relation till Korea och isåfall på

vilket sätt? Vad tänker du om kulturella skillnader och t.ex. språkskillnader?

10. På vilket sätt har BTS eller fandomen påverkat dig? Känner du att du ändrats som person

och isåfall hur?

11. Har du någon specifik händelse som du vill dela med dig av? Något som BTS eller

fandomen gjorde som du minns extra bra?
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