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Sammanfattning 

Titel: Sälj din själ till Kent - En studie om fans relation till sitt favoritband 

Författare: Rebecka Vass och Sandra Adolfsson 

Handledare: Richard Owusu 

Kurs: Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte 

Med denna studie finns viljan att bredda förståelsen för musikfans och hur de förhåller 

sig till sitt favoritband. Syftet är att undersöka hur dedikerade fans relation ser ut till sitt 

favoritband och vad en sådan relation kan ha för betydelse för ett fan.  

 

Metod 

Studien har utförts som en fallstudie av det svenska rockbandet Kents fans och bygger 

på kvalitativ empiri i form av kvalitativa intervjuer med tolv fans till bandet. Detta med 

förhoppningen av att kunna skapa en djupare förståelse för ämnet. Tillvägagångssättet 

har varit abduktivt, det vill säga att studien har växlat mellan induktivt och deduktivt 

synsätt. 

 

Slutsatser 

Med hjälp av en empirisk och teoretisk analys har vi kommit fram till att relationen fans 

har till ett band ofta är av parasocial karaktär. Vi såg också att lojalitet och 

varumärkeskultur kan stärka relationen. Att vara fan är en känsla och gemenskap till 

andra fans och är ofta en del i relationen till bandet. Vissa fans utövar också sitt fanskap 

genom olika former av semiotisk produktivitet. Att vara ett fan blir ofta en del av en 

persons identitet och musikupplevelser i form av musiklyssnande och konserter kan ha 

en värdefull plats i fansens liv.  

 

Nyckelord 

Kent, fans, fanskap, identitet och parasociala relationer 
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Abstract 

With this thesis, there is a will to find a greater understanding of fans and how they 

relate to their favorite band. The purpose is to look into how dedicated fans 

relationships looks like towards their favorite band and what such a relationship can 

mean for the fan. 

 

This thesis has been conducted as a case study of fans of the swedish rock band Kent 

and is based on a qualitative empiricism of qualitative interviews with twelve fans of 

the band Kent. With this, the hope is to create a deeper understanding for the subject. 

The approach has been abductive, that is, the thesis has switched between inductive and 

deductive approaches. 

 

With the help of empirical and theoretical analysis, we have found out that the 

relationship fans have to a band, is often of parasocial character. We also saw that 

loyalty and brand culture can strengthen the relationship. Being a fan is a feeling and a 

community towards other fans and is often a part of the relationship with the band. 

Some fans also exert their fandom through various forms of semiotic productivity. 

Being a fan often becomes a part of a person’s identity and music experiences like 

listening to music and concerts can have a valuable place in fans’ lives. 

 

Keywords: Kent, fans, fandom, identity and parasocial relationships 
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1 Introduktion  
I detta inledande kapitel kommer vi presentera de forskningsområden som vi har utgått ifrån i 

vår egen forskning. Vi kommer även lyfta fram det som uppsatsen kommer fokusera på. 

 

1.1 Bakgrund  

 

“Jag hittade Kent som 15-åring – eller om de hittade mig - och sedan dess har 

jag klamrat mig fast. Deras musik höll min hand på högstadiet, torkade mina 

tårar genom gymnasiet, gett mig tröst, uppmuntran och trygghet i vuxen ålder. 

Det är genom Kents musik som jag har träffat några av mina allra närmaste 

vänner, och det är på grund av Kent och deras konserter som jag åkt bil tåg 

buss och flyg med genom Norden, sovit på gator och suttit ute i regn. År efter år 

efter år, utan att tröttna. För att stå längst fram på Kentkonserter är ändå det 

roligaste jag vet.” 

 

Så beskriver fanet Aino Oxblod sin relation till Kent bara dagar innan bandets 

avskedskonserter. Texten beskriver en lång dedikation som tagit sig uttryck i 

musiklyssnande, konsert-åkande, köande på gator och en outtröttlig kärlek som är svår 

att hitta någon annanstans än hos just fans. 

 

John B Thompsons tankar om vad ett fan och “fandom” innebär presenteras i Longhurst 

& Bogdanovic (2014). Han menar att det handlar om att en person identifierar en viktig 

del av sin självidentitet med någon på distans (“a distant other”), med andra ord - en 

kändis. Fans är viktiga för artisterna menar forskaren Eva Kjellander i en intervju med 

DN:  

 

– Deras roll är mycket viktig. Utan fansen hade ju idolerna inte några att 

uppträda inför. [...] Artisterna speglar sig i sina fans och hämtar näring ur 

deras beundran och ”kärlek”. Det är en form av symbios som båda grupperna 

har nytta av. - Eva Kjellander (Lerner, 2017) 
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Dramatikern Isabel Cruz Liljegren diskuterar att tonårsfans ofta ses som hysteriska och 

“masshypnos”, men att vuxna ofta glömmer bort att i denna idoldyrkan finns starka 

känslor och en kraft som skulle kunna riktas även mot andra håll. Hon diskuterar i en 

artikel med DN att i dagens samhälle med de tekniska förutsättningarna har fans 

möjligheten att organisera sig och uttrycka sig på nätet. Hon menar att den kollektiva 

kraften som finns i idoldyrkan skulle kunna förändra samhället (Lerner, 2017). 

 

Det svenska rockbandet Kent bildades 1990 i Eskilstuna och släppte 1995 sitt första 

album. Under åren har de släppt elva fullängdsalbum, en EP samt flera samlingar. 

Medlemmarna har varierat något men de bestående har varit Joakim “Jocke” Berg (sång 

och gitarr), Martin Sköld (bas), Sami Sirviö (gitarr) och Markus Mustonen (trummor). 

De har mottagit en mängd priser och sålt guld och platina flera gånger för sina 

musikaliska prestationer. I mars 2016 avslöjade bandet med en video att de skulle lägga 

ner och göra en sista spelning i Stockholm den 17 december 2016 (Kent.nu, 2017). 

 

Kent är också kända för sina dedikerade fans. De intervjuades i bland annat 

Aftonbladet1, SR2 och andra rikstäckande medier under 2016. Bandet själva utförde 

ytterst få intervjuer och fansen fick en stor talan i bandets avsked.  En grupp av fans 

kallade “Kentfamiljen”, eller “Kent The Fans” som de kallas idag, startade egna Kent-

relaterade konton på sociala medier. Först bland annat den numera nedlagda bloggen 

“Kentbloggen” och senare Twitter-kontot “Kent The Fans”3 (som en flirt till bandets 

officiella konto “Kent The Band”). På dessa arenor gavs fansens perspektiv under 

turnéerna - allt från biljettköp till konsertköer till upplevelserna från konserterna. Under 

bandets avskedsturné arrangerades också en parad4 av fans för att hylla bandet.  

 

Relationen till favoritbandet verkar vara en relation som är stark. I Aftonbladet Specials 

intervju med Kent The Fans berättar flera av fansen att Kent är “en styrka” (Ljung, 

2016). I en intervju med Expressen beskrivs Kent som en stor trygghet för fansen, som 

                                                 
1 http://kent.story.aftonbladet.se/chapter/kent-the-fans/ 
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4067&artikel=6389456 
3 https://twitter.com/kentthefans 
4https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/8MA4E/se-kent-marschen-till-arenan-i-

stockholm 

 

http://kent.story.aftonbladet.se/chapter/kent-the-fans/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4067&artikel=6389456
https://twitter.com/kentthefans
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/8MA4E/se-kent-marschen-till-arenan-i-stockholm
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/8MA4E/se-kent-marschen-till-arenan-i-stockholm
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ett “hem”. Fansen beskriver det som att bandet har låtar för alla situationer och känslor. 

Emeli Hebrant talar om Kent som en självklar del i hennes liv då låtarna spelats i 

bakgrunden oavsett vilka känslor hon känt eller perioder i livet (Lapidus, 2016).  

 

Henrik Ismarker, som varit och fortfarande är ansvarig för Kents hemsida, intervjuades i 

Aftonbladet Special (Ljung, 2016). Han berättade att bandet alltid haft en stor respekt 

och ett stort engagemang för sina fans. Till exempel berättar han att bandet alltid varit 

delaktiga i hemsidan och engagerade genom till exempel “Fråga Kent” där bandet 

besvarade fansens frågor och att de ofta varit med och diskuterat i det officiella forumet 

för Kent. Han berättar att Kent alltid varit måna om att fansen ska nås först av nyheter 

på hemsidan. “Mer än något annat band” menar han när han pratar om bandet och dess 

kontakt med fans. Ett bevis på detta menar han är den så kallade “rospromenaden” då 

Kent gick längs kravallstaketet och delade ut rosor och pratade med fansen under den 

sista turnén. Detta anser Ismarker är något “unikt” (Ljung, 2016). Detta tyder på att 

fansen också varit en viktig del i bandets karriär och därför känns det intressant att 

försöka skaffa en djupare förståelse för varför Kent var lika viktiga för fansen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Eva Kjellander (2013) har skrivit en avhandling vid namn “Jag Och Mitt Fanskap” som 

undersöker hur vuxna fans utövar sitt fanskap och använder sig av musik i vardagen. I 

studien intervjuar hon fans till fyra olika band och genrer. Däremot undersöker hon inte 

ett specifikt fall där hon försöker förstå individerna och deras relation till bandet, utan 

istället försöker hon förstå fanskap hos vuxna som ett fenomen och hur det tar sig 

uttryck. Hon har i sin avhandling gått in på de olika fansens uppväxt och hur deras 

fanskap tar sig i uttryck i form av musiklyssnande, konserter, samlande och liknande. 

Det ger en bra grund och förståelse för hur fanskap kan se ut, men då vi är intresserade 

av just relationen till favoritbandet har vi valt att gå in djupare på hur relationen ser ut 

och hur fans upplever att de påverkats av relationen till sitt favoritband. Det måste 

finnas något som dessa fans upplever att de får från just favoritbandet som de upplever 

att de inte får från något annat band. 

 

Cavicchi (1998) skrev för några år sedan boken “Tramps Like Us” om Bruce 

Springsteen och hans fans. Hans tillvägagångssätt påminner om vårt då det handlar om 
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hur människor skapat band till artisten Springsteen. Han kommer bland annat fram till 

hur fansen påverkats av Springsteen i deras dagliga liv, identitetsskapande och 

gemenskap med andra fans. Han har intervjuat en mängd fans och jämfört deras 

historier för att hitta likheter och skillnader när det kommer till de här frågorna. Han 

kommer fram till att för många fans har Springsteen spelat en stor roll, då de fått stora 

delar av sin umgängeskrets och partners via musiken, samt upplevelser och erfarenheter 

i form av konserter, köande och det individuella musiklyssnandet. Dock är boken nästan 

20 år gammal och berör en stor amerikansk världsartist. Vår studie fokuserar istället på 

ett svenskt band under en helt annan tid, där de sociala och teknologiska 

förutsättningarna ser annorlunda ut. Cavicchis bok hänvisas ofta till när det kommer till 

fan-forskning, men även här finns inget behov i att försöka beskriva fans utan vårt mål 

är istället att undersöka just relationen mellan det dedikerade fanet och bandet samt dess 

betydelse. 

 

För att försöka förstå fansen och deras relation till sitt favoritband är det möjligt att 

tolka denna relation som en form av relation till ett varumärke, alltså en parasocial 

relation (se Gummesson 2002, Gummesson 2008). Kapferer (2012) argumenterar för att 

varumärken reducerar den upplevda risken och inger tillit, men fyller också en social 

funktion vilket är en grund i varför vi väljer att framställa vår sociala identitet med hjälp 

av olika varumärken och logotyper. Varumärket blir något att visa andra om ens sociala 

image och personer skapar relationer till varumärken de använt under lång tid (ibid).  

 

Kapferer (2012) diskuterar också varumärkeskultur, det vill säga den kultur som kan 

uppstå bland konsumenterna av ett varumärke. Det är möjligt att tolka att Kent som 

varumärke blivit en form av kultur för fansen, även fast dessa teorier ofta fokuserar på 

varumärkets perspektiv och inte konsumentens perspektiv. Däremot har dessa teorier till 

viss del fungerat som en grund i att förstå hur fansen upplever Kent och sitt eget 

fanskap. En annan aspekt av relationen handlar om lojaliteten fansen har till sitt 

favoritband samt hur denna stärkts. Här har vi tagit del av till exempel Lin & Sungs 

forskning (2014), Huang, Lin & Phau (2015) samt Bodet (2011). De diskuterar både 

lojaliteten till en artist, men också hur sportfans känner lojalitet till sina favoritlag och 

hur detta tas i uttryck.  
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Istället för att ta reda på hur bandet som varumärke faktiskt har agerat i första hand så 

ligger intresset i att se hur fansen upplevt varumärket Kent och vår önskan blir istället 

att få ett annat perspektiv på musikfans som konsumenter. Fans är nämligen en speciell 

typ av konsument. Blackwell & Stephan (2004) benämner att det finns en skillnad 

mellan kunder och fans, då ett fan sedan lång tid tillbaka redan bestämt sig vad hen ska 

köpa eftersom hen redan har en koppling till ett speciellt band eller artist. Ett fan har 

ofta ett annat behov av att hantera och uttrycka sina känslor. Även Duffett (2015) talar 

om att benämna fans som enbart konsumenter gör att det finns en risk att glömma bort 

att fans ofta gillar saker som är gratis och att de alltid är mer än konsumenter (ibid). 

 

Då vi är inriktade på musikfans finns också ett intresse att försöka förstå hur fansen 

format en musikalisk identitet och hur olika typer av musikupplevelser som att lyssna på 

musiken och gå på konserter påverkat relationen till favoritbandet (se Ruud 2013, 

Lilliestam 2009). Musiksociologiforskaren Ruud (2013) diskuterar att människor går in 

i en “roll” som fan där de identifierar sig med sin favoritartist. Det handlar inte 

nödvändigtvis om att ta efter yttre kännetecken som till exempel frisyrer, utan det 

handlar främst om att fans lyssnar på musiken på ett annat sätt och genom den får olika 

känslor. Det kan vara styrka, “ro i själen” eller att musiken på något sätt underlättar för 

personen att leva sitt vardagliga liv. Att vara ett fan är något som Ruud menar kan pågå 

genom hela livet. En specifik artist kan ha en betydande del i byggandet av en persons 

identitet. Att vara ett fan handlar inte uteslutande bara om musik- och 

konsertupplevelser utan också om att få ett nätverk och nya kontakter, samt känslor av 

mening (ibid). 

 

Det finns också tidigare forskning om fans som vi tagit del av för att se hur olika 

mönster dyker upp mellan olika beteenden och känslor. Där hittade vi forskare som 

tidigare nämnda Cavicchi (1998), Kjellander (2013) men också till exempel Duffett 

(2015) som har kartlagt en tolkning av vad begreppet “fandom” innebär blir en grund 

för att försöka förstå vad det innebär att vara ett fan och hur forskningen definierat fans 

agerande samt olika former av fangemenskap. Annan forskning som gjorts om fan-

identitet av bland annat Lilliestam (2009), Laverie & Arnett (2000) och Taylor (2015) 

har hjälpt till att skapa en bild av vad ett fan är. Vi har genom dessa valt att fokusera på 
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begrepp som hur fans blir fans, gemenskapen med andra fans och semiotisk 

produktivitet. 

 

Kents fans och i synnerhet Kent The Fans verkar vara ett ganska extremt fall av 

dedikerade fans, vilket gör dem till ett intressant forskningsobjekt. När det kommer till 

den starka dedikationen till bandet berättar flera av fansen i en intervju med Aftonbladet 

Special att de jobbar heltid och sparar sina semesterdagar för att kunna följa Kents 

turnéer. Emelie Hebrant berättar att hon aldrig haft en “normal semester” för att hon 

alltid sparat till Kent (Ljung, 2016). I en intervju med Festivalrykten berättade Gabriella 

Andersson att hon sagt upp sig då hon inte fått ledigt för att kunna åka på Kents 

konserter (Nordell, 2016). Flera av fansen följde också Kents spelningar och i en 

intervju med SVT berättade Paulina Loutchko att hon skulle se alla konserterna på den 

då stundande avskedsturnén (Svennebäck, 2016). 

 

Att konsumera musik blir ett uttryck för den personliga identiteten, vilket gör det 

intressant att försöka förstå hur dessa fans speglar sig själva i bandet och hur detta 

påverkat deras relation till bandet. Det kan också vara av intresse att se om det finns 

någon förklaring till varför dessa fans fastnade för just bandet Kent och hur de själva ser 

på sin identitet som fans till Kent. Forskningsproblemet blir intressant då fokuset ligger 

på ett band med dedikerade fans och att vi söker förståelse för hur fansen själva upplevt 

relationen till detta band, samt vad de upplever att denna relation gett dem och hur det 

påverkat deras identitet och liv. Genom att fokusera på ett specifikt fall av fans finns 

möjligheten att på djupet förstå individer som ägnat sitt liv åt att följa och göra allt för 

att supporta sitt favoritband, vilket kan bli en inspiration för band i kategorin rockband 

att försöka vårda sina fans på bästa sätt. 

 

1.3 Problemformulering 

Fans är en tillgång för ett band. Det finns dock inte så mycket forskning om fans ur just 

fansens perspektiv, utan snarare ur företagens perspektiv med fokuset på hur de ska gå 

till väga för att få fler fans och liknande. Vårt forskningsproblem är att vi upptäckt att 

det finns ett gap i forskningen om hur relationen till ett band kan se ut för ett dedikerat 

och lojalt fan. Vi upplever också att det behövs en större förståelse över vad en sådan 

relationen kan betyda för ett fan och hur den kan påverka fanets identitet. 
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1.4 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fans relation till ett band tar sig uttryck. 

Vi vill ta reda på vad som gör att fans blir dedikerade till ett band och vad det betyder 

för ett fan att engagera sig i relationen till sitt favoritband. Detta gör vi genom en 

fallstudie av lojala fans till ett svenskt rockband. 

 

1. Hur kan relationen till ett band se ut för ett dedikerat och lojalt fan? 

2. Vad betyder en sådan relation för ett fan? 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart fansens perspektiv i denna uppsats och därmed 

inte undersökt Kent som varumärke ur ett varumärkes perspektiv. Anledningen till detta 

är att vi var mer intresserade av fansens upplevelser och att en fallstudie med fokus på 

båda skulle vara alldeles för omfattande. Därför ville vi lägga fokus och fördjupa oss i 

fansens upplevelser. Vi har valt att fokusera på Kents fans baserat på vår tidigare 

vetskap om dessa fans som extremt dedikerade. Det finns andra band som också har 

dedikerade fans, men det var svårt att hitta ett annat svenskt band i samma storlek och 

genre. 

 

Valet att använda ordet “fanskap” är för att vi i svenskan saknar ett ord för det engelska 

ordet “fandom”. Med grund i Eva Kjellanders avhandling “Jag och mitt fanskap” (2013) 

valde vi att låna hennes översättning fanskap. Det får på inget sätt förstås som något 

negativt. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera de olika metoder som vi valt att utgå ifrån i vår 

forskning. Vi går även igenom hur vi gått tillväga för att kunna svara på våra 

forskningsfrågor. 

 

2.1 Metodval 
2.1.1 Kvalitativ metod 

De största skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att i kvantitativ 

forskning framställs siffermässiga mätmetoder på det sociala livet medan i kvalitativ 

forskning används ord i presentationen av sina analyser, förklarar Bryman & Bell 

(2017). Hartman (2004) talar om att i den kvalitativa forskningen vill forskaren hitta en 

förståelse för individer och den livsvärld de har. Forskaren vill förstå hur individerna ser 

sig själva samt deras relation till sin omgivning. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i denna studie. Anledningen till detta är att det har varit viktigt att 

träffa, eller prata med, och höra fansen själva berätta om sitt fanskap. För att förstå och 

skapa en bild av personerna utförde vi kvalitativa intervjuer för att ta del av deras 

historier om sina relationer till Kent. I intervjuerna fick vi fram upplevelser genom 

fansens egna ord och vi kunde ta del av intervjupersonernas egna tankar och känslor. Då 

fansens perspektiv är centralt i rapporten var det av stor vikt att låta fansen berätta så 

öppet som möjligt och inte ställa ledande frågor eller alternativ-frågor. 

 

2.1.2 Induktion & deduktion 

Patel & Davidson (2011) förklarar att en abduktiv metod fungerar som ett tredje 

alternativ utöver induktion och deduktion. Abduktion fungerar som en kombination av 

dessa två och går ut på att kombinera teori och empiri. Det innebär att forskaren genom 

ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som sedan kan förklara fallet. Patel & 

Davidson (2011) och Patton (2002) förklarar att det induktiva arbetssättet av den 

abduktiva metoden går ut på att forskaren lägger fram ett förslag på teorier och sedan 

hittar olika mönster och teman i den data som samlas in. Den deduktiva delen går ut på 

att undersöka detta hypotetiska mönster på nya fall och analysera med hjälp av redan 

framtagna teorier.  Bryman & Bell (2017) menar att en abduktiv metod kan övervinna 

de begränsningar som finns vid att enbart använda sig av en deduktiv eller induktiv 

metod. 
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I denna undersökning har vi valt att arbeta med en abduktiv metod då vi ansåg att 

varken uteslutande deduktiv eller induktiv metod passade vårt arbete. Vi har redan en 

del marknadsteorier med flera i huvudet, vilket gör att vi inte kan vara helt induktiva i 

vårt arbetssätt. Samtidigt lägger vi ett stort fokus på djupgående intervjuer med våra 

respondenter, där önskan är att vara så induktiva och öppna i vårt förhållningssätt som 

möjligt. Under intervjuerna ville vi låta våra intervjupersoner stå för orden. Vi blir 

samtidigt deduktiva eftersom vi arbetat med olika teorier i bakhuvudet och försökt 

sammanställa våra resultat mot tidigare forskning för att komma fram till en analys. Den 

abduktiva metoden som fungerar som en kombination och ett växelspel av de båda 

metoderna ger oss därför utrymme att utföra vår forskning på detta önskade sätt. 

 

2.1.3 Fallstudie 

Yin (2006) förklarar att fallstudiemetoden bidrar till att samla kunskap om individuella, 

organisatoriska, sociala och politiska företeelser. Det handlar om en önskan om att 

förstå komplicerade sociala företeelser. Denscombe (2002) menar att forskaren kan 

fokusera på ett specifikt fall för att kunna få ett större djup i sin forskning. En 

enfallsstudie är enligt Yin (2006) att det fall som forskaren väljer att undersöka på något 

sätt representerar en tidigare formulerad teori. Då används detta fall för att bekräfta, 

ifrågasätta eller utveckla teorin. En fallstudie kan vara en god idé när det till exempel 

rör sig om ett fall som är unikt eller extremt, men det kan även vara ett fall som är 

typiskt eller representativt för ett visst fenomen.  

 

Kents fans är på många sätt “extrema” som tidigare nämnts, även fast de som fan-

fenomen kanske inte nödvändigtvis är unika. Flera av dem vi intervjuat har varit på ett 

stort antal konserter, tatuerat bandets logga, köat i dygn inför konserter och följt bandet 

under många år. Vi valde Kents fans för  att deras dedikation till bandet är intressant att 

fördjupa sig i då deras livshistorier, erfarenheter och upplevelser har möjlighet att bidra 

med en ökad förståelse till vad det innebär att vara ett så dedikerat fan och hur en 

relation till ett band kan se ut. 

 

Yin (2006) diskuterar att det ofta verkar finnas en svårighet i att generalisera en 

fallstudie. Det kan verka svårt, men han framhåller att det kan vara minst lika svårt att 
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generalisera kvantitativa studier som bara har ett enda experiment som grund. Yin 

(2006) diskuterar att fallstudier ofta mött kritik då ett fall inte kan vara “representativt” - 

men förklarar att resultatet istället jämförs med tidigare teorier. 

 

2.2 Datainsamling 

Patel och Davidson (2011) berättar att det finns olika sätt att samla in information för att 

kunna svara på sina frågeställningar. Till exempel går det använda sig av befintliga 

dokument och intervjuer. Patel och Davidsons kategorisering av dokument är bland 

annat privata handlingar så som självbiografier eller dagböcker, litteratur och 

“kortlivade” dokument som till exempel information från internet. Yin (2006) diskuterar 

att det är viktigt att inte enbart använda sig av en typ av datakälla i en fallstudie. Han 

nämner de sex viktigaste datakällorna som olika dokument som tidningsartiklar, 

arkivmaterial som datafiler av olika slag, intervjuer, direkt observation av miljön eller 

fenomenet som studeras, deltagande observation där forskaren blir en del av fenomenet 

på olika sätt och fysiska eller kulturella ting. Han menar dock att även fotografier, 

filmer, videoklipp och livsberättelser kan bli en del av underlägget. Vi har i studien valt 

att i form av primärdata använda oss av kvalitativ intervjumetod samt en rad olika 

sekundärdata som listas nedan.  

 

2.3 Primärdata 
2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 

undersökning där den som ställer frågorna försöker förstå den som blir intervjuad 

genom att se saker ur dennes synvinkel och försöka hitta mening ur dennes erfarenheter. 

I en kvalitativ forskningsintervju så skapas kunskap i det sociala samspelet som finns 

mellan intervjupersonen och forskaren som intervjuar. Det innebär att forskaren bör ha 

egna erfarenheter och ämneskunskaper för att kunna ge följdfrågor och följa upp de svar 

som fås från intervjupersonen (ibid). Vi valde att bredda vår egen erfarenhet om fanskap 

med att försöka studera tidigare forskning om fans innan intervjuerna för att få en bild 

av hur andra tidigare har haft för intervjuteknik när det gäller fanskap, men också för att 

vi skulle få en så bred och nyanserad bild som möjligt av vad det innebär att vara ett 

dedikerat fan till någon. Det fanns ett intresse i att undersöka fansens individuella 

upplevelser och därför försökte vi skapa en så bred intervjuguide som möjligt, med 
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förhoppningen att individerna skulle kunna prata fritt. Då fanskap är tätt kopplat till 

identiteten var det viktigt för oss att kunna ta reda på ledtrådar hos de olika individerna 

för att komma fram till hur de själva upplever att Kent och deras fanskap påverkat dem. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att olika former av känslomässigt band till en 

intervjuperson kan avspegla sig på intervjun och göra undersökningen partisk. Det finns 

också en risk att intervjuaren identifierar sig med de som intervjuas så starkt att det som 

sägs inte längre tolkas enbart vetenskapligt, utan att det kanske sätter intervjupersonen i 

ett gynnsamt ljus istället för att kritiskt granska de uttalanden som görs. Även Dalén 

(2015) diskuterar att en personlig anknytning till området kan vara både en för- och 

nackdel. Det kan påverka tolkningen av intervjusvaren, men det kan också hjälpa 

forskaren att komma på relevanta följdfrågor och det kan vara lättare att anknyta till 

intervjupersonerna vilket gör materialet starkare. En av oss hade mött flera av våra 

intervjupersoner tidigare, vilket gör att dessa intervjupersoner är medvetna om vår 

bakgrund som fans själva. Detta ser vi istället som en styrka då det finns möjlighet att 

de vågar berätta mer för någon de känner förstår ämnet. Däremot är vår bakgrund och 

vår relation till intervjupersonerna, och även bandet, något som tvingat oss att bli mer 

uppmärksamma om vår egen objektivitet. 

 

När det kommer till transkribering och efterarbetet av intervjuerna menar Dalén 

(2015)  att transkribering av intervjuerna är bra för att inte missa något som tolkats 

under själva intervjutillfället, men också för att forskaren ska lära känna sitt material 

ännu bättre. Kvale & Brinkmann (2014) diskuterar att det dock är svårt att översätta en 

inspelning till utskrift, just för att det går från ett muntligt språk till ett skriftligt språk. 

Mycket detaljer riskerar att gå förlorade och de nämner specifikt att ironi kan vara svårt 

att få ner i skrift. (ibid) Vi har valt att ordagrant transkribera alla intervjuerna och vi har 

försökt återge så mycket som möjligt av upplevelsen av intervjuerna för att skapa en så 

träffsäker tolkning av intervjusvaren som möjligt. Däremot är vi medvetna om att vissa 

saker från intervjuerna varit omöjliga att omsätta till skriftligt språk. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att en intervjusituation bör iscensättas på ett sätt 

som gör att intervjupersonen uppmuntras att dela med sig av sina tankar om sitt liv och 

sin livsvärld. Vi har försökt eftersträva detta genom att hålla intervjuerna med våra 
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respondenter på lugna caféer samt i ett grupprum på ett bibliotek. De har gjorts i 

Stockholm och i Kalmar. De intervjuer som utförts över telefon har vi försökt göra i en 

lugn miljö för att underlätta transkriberingen och vi har lämnat mycket tystnad för att 

intervjupersonerna ska ha möjlighet att reflektera och dela med sig av sina tankar kring 

Kent. Samtliga intervjuer har spelats in med mobiltelefoner och sedan transkriberats 

ordagrant. Intervjuerna har tagit mellan 15-40 minuter.  

 

2.3.2 Urval 

Vi har använt oss av ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval. Med det här urvalet ser 

forskaren till att få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för temat 

på ens undersökning och därefter används dessa människor för att få kontakt med 

ytterligare intervjupersoner som kan vara av intresse för ens studie (Bryman & Bell, 

2017). När det gäller hur många intervjupersoner som behöver intervjuas motiverar 

Kvale och Brinkmann (2014) att det bör göras så pass många intervjuer som det krävs 

för att “ta reda på det man vill ta reda på”. Dalén (2015) motiverar att det inte går att 

intervjua för många, men att de intervjuer som görs måste nå en viss kvalitet. Bryman & 

Bell (2017) menar att eftersom en kvalitativ forskning normalt handlar om en intensiv 

period av en liten grupp eller av enskilda individer med vissa gemensamma egenskaper, 

bör det finnas fokus på detta (eftersom det handlar om djup och inte om bredd). 

 

Då målet med vår undersökning varit att ta reda på mer om just våra intervjupersoner, 

det vill säga Kent-fansens egna upplevelser och tankar kring sitt fanskap och Kent, så 

har vi valt att intervjua 12 personer för att kunna göra djupgående analyser av dessa 

intervjuer. Genom en bekant i Kent The Fans fick vi kontakt med andra fans. Vi hörde 

också av oss i olika Kent-grupper på Facebook och fick även hjälp av Kent The Fans 

Twitter-konto med att skicka ut en förfrågan om det fanns andra frivilliga Kent-fans 

som ville ställa upp. Genom att ställa frågan så fick vi svar från fans som själva anser 

sig ha en stark relation till bandet och anser sig vara fans, samt vi visste då att de gärna 

ville ställa upp. Vi valde att använda oss av denna snöbollsprocess då det blev lättare för 

oss att hitta de personer som var intresserade av vår studie och som ville prata om sitt 

fanskap och Kent. Eftersom vår uppsats berör ämnet om relationen till sitt favoritband 

kändes det viktigt att fråga fans som själva anser sig ha en sådan. De personer vi 
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intervjuat är; Aino, Emeli, Paulina, Felix, Linnea, Nanna, Elias, Mari, Jenny, Isak, 

Michelle och Miranda. 

 

2.4 Sekundärdata 

I vår studie av Kents fans har vi tagit del av tidningsartiklar om både fansen och bandet, 

samt läst en del konsert- och skivrecensioner. Vi har varit inne på Kents officiella forum 

och observerat vad fansen skrivit om där. Vi har också observerat våra intervjupersoners 

sociala medie-plattformar (till exempel Kent The Fans konton). Tyvärr har bandets 

splittring inneburit att vi inte kunnat observera något Kent-fenomen under uppsatsens 

gång som till exempel en kö eller en konsert. Den deltagande observationen har ändå 

varit närvarande i viss mån då en av oss tidigare varit på tre Kent-konserter. Det har 

också gått att få en bild av detta genom fansens egna och ofta målande berättelser.  

 

Patel & Davidson (2011) talar om att källkritik är viktigt att hela tiden ha i bakhuvudet. 

För att det ska gå att göra en bedömning av den empirin som samlas in behöver 

författaren förhålla sig kritiskt, det vill säga, det är nödvändigt att ta reda på när och var 

de olika dokumenten tillkommit. Det krävs även att forskaren ställer sig kritisk till 

författarna till de olika dokumenten och tar hänsyn till vem hen var, och vilken relation 

hen hade till händelsen. Vidare gäller det att tänka på om dokumentet framställdes under 

någon form av påverkan eller om det framställdes så pass långt efter händelsen att det 

finns risk för minnesfel. Vi har varit medvetna om att de intervjuer som gjorts under 

exempelvis bandets avskedsturné har framställts i ett annat syfte än vår uppsats. Det 

finns också en risk att dessa journalister och författare kan ha varit vinklade och såklart 

även de fans som intevjuats. De flesta artiklarna är relativt aktuella då vi i första hand 

läst intervjuer från bandets avskedsturné 2016.  

 

2.5 Operationalisering och intervjuguide 

Dalén (2015) motiverar att det kan vara en god idé att utforma en intervjuguide med en 

viss struktur över frågor och teman inför intervjutillfällena. Dalén diskuterar också 

vikten av att innan intervjun analysera sina egna frågor - om de är otydliga, om de är 

ledande, om de rör känsliga ämnen eller om de är för svåra till exempel. Denna studies 

intervjuguide går att finna i Bilaga 1. Patel & Davidson (2011) menar att den 

konceptuella referensramen bör vara sammankopplad till verkligheten och till studiens 
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syfte. Vi har därför använt de teorier som samlats in som grund för operationaliseringen 

av intervjuguiden, med anledningen att frågorna ska besvara de saker vi vill ha svar på 

samt som en hjälp för att inte bara strukturera intervjuerna, utan också sedan 

presentationen av det empiriska resultatet samt analysen av den. Operationaliseringen 

av frågorna går att finna i modell 1. 

 

Modell 1, operationaliseringsguide. Källa: Vår egen 

 

2.6 Analysmetod 

Alvehus (2013) menar att kvalitativ forskning innebär en tolkande forskning. Vidare 

berättar han att det finns skillnader på vad tolkning innebär, till exempel skiljer det sig i 

olika hermeneutiska och postmoderna traditioner. Han menar att forskarna av en 

kvalitativ metod inte själva nödvändigtvis måste förstå tolkningen, utan att poängen är 

att de ska bidra till forskningen med en mer generell förståelse utav ett valt fenomen. 

Yin (2006) diskuterar att det är viktigt att hitta relevanta teorier vid utformandet av en 
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fallstudie. Detta gör det lättare att avgöra vad som ska studeras och varför 

undersökningen utförs. Han menar också att en teori är det som kommer kunna hjälpa 

forskaren att generalisera sina resultat. Den generalisering som kan göras av en 

fallstudie är “analytisk generalisering” där forskaren använder sig av en redan utvecklad 

teori för att jämföra sina egna resultat med, detta för att utveckla eller generalisera 

teorier snarare än att försöka mäta frekvensen av något. Yin menar att målet med denna 

generaliserande analytiska strategi är att ställa skillnader och likheter mot varandra och 

försöka ge teoretiska förklaringar på utfallen.  

 

Vi har valt att följa de teoretiska teman vi valt i vår operationaliseringsmodell som 

sedan också blivit strukturen för presentationen av det empiriska resultatet. Vi har följt 

frågorna och sedan presenterat fansens berättelser efter ett visst mönster. Däremot går 

ofta svaren i de olika frågorna in även under andra teman vilket är en anledning till att 

vissa svar skrivits in under andra rubriker i analysen. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är något som Kvale & Brinkmann (2014) förklarar handlar om resultatet av 

forskningens tillförlitlighet. Oftast bedöms reliabiliteten genom att se om resultatet 

skulle bli detsamma om samma undersökning skulle göras av en annan forskare en 

annan tid (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2010). I intervjusituationerna beror 

det på hur intervjupersonen skulle ändra sina svar beroende på forskaren och kontexten. 

En risk skulle kunna vara att forskaren oavsiktligt ställer ledande frågor. Vi har försökt 

förhålla oss objektiva och noggranna under intervjuerna för att stärka reliabiliteten så 

mycket som möjligt. Vi har dessutom använt oss av samma frågor som grund till alla 

våra respondenter för att kunna samla in liknande svar genom hela processen och på så 

sätt lättare kunna analysera detta efter våra teman i operationaliseringen. Eftersom 

undersökningen handlar om fans relation till ett band så har vi kunnat öka reliabiliteten 

genom att alla våra respondenter själva anser sig vara  stora fans och på så sätt har vi 

kunnat samla in empiri och erfarenheter som är relevanta för uppsatsens syfte. 

 

När det gäller validiteten så menar Kvale & Brinkmann (2014) att det handlar om 

giltigheten, styrkan och riktigheten i ett yttrande. När det gäller validitet i kvalitativ 

intervjuforskning fortsätter de med att även intervjuarens person och etik spelar roll i 
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huruvida yttranden anses vara valida eller inte. Dalén (2015) diskuterar att validiteten i 

en datainsamling stärks med hjälp av intervjuarens frågor och kvaliteten på dessa, men 

det kan också handla om bra kvalitet på inspelningarna av intervjuerna som underlättar 

transkriberingen. Hon framhåller också att det är viktigt hur tolkningen av de kvalitativa 

intervjuerna går till och i den kontext intervjuerna utförts och menar att forskaren bör 

vara försiktig med att dra slutsatser som grundar sig enbart i intervjupersonernas ord. 

Brinkmann & Kvale (2015) menar att en forsknings validitet inte är något som enbart 

arbetas med i slutet av processen utan det är något som bör arbetas med löpande under 

arbetets gång. Validiteten i varje del av forskningen fungerar som en länk mellan 

forskningsfrågorna, operationaliseringen, den konceptuella referensramen, empirin och 

resultatet. Detta leder till att forskare håller sig på rätt väg och presenterar resultat som 

är relevant för forskningsfrågorna (ibid). Bryman & Bell (2017) menar däremot att ordet 

validitet rör mätningar, något som inte är av det främsta intresset för kvalitativa 

forskare, vilket gör att de anser att validitet egentligen inte är av speciell betydelse för 

undersökningarna.  

 

För att öka validiteten för vår uppsats har vi analyserat data från olika källor, vi har även 

läst på om fenomenet fans för att få mer kött på benen innan vi genomfört våra 

intervjuer. Detta gjorde också att vi kunde förstå våra respondenters svar och känslor på 

ett djupare plan. Vi valde att transkribera alla våra intervjuer för att se till att det vi 

citerar stämmer överens med intervjupersonernas ord. Det var viktigt för oss att se till 

att uttalandena är riktiga och att fansen själva kommer till tals, vilket gör att vi till 

exempel varit försiktiga med att generalisera fansens historier i presentationen av 

empirin och i analysen. 

 

2.8 Etik 

Kvale & Brinkmann (2014) diskuterar att det finns etiska frågor att ta ställning till inför 

intervjuerna. Det bör finnas samtycke, konfidentialitet och forskaren ska även 

undersöka eventuella konsekvenser för intervjupersonerna. Kvale & Brinkmann (2014) 

och Dalén (2015) diskuterar det informerade samtycket. Enligt dessa innebär det att 

intervjupersonerna får information om syftet med undersökningen innan, samt att de får 

tillgång till all information om undersökningens uppbyggnad och om risker samt 

fördelar med att delta. Det bör även vara tydligt vem som kommer få tillgång till 
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intervjun, tillåtelsen att publicera den och ge intervjupersonerna tillgång till intervjun 

och studien efteråt. Detta handlar om konfidentialitet. Intervjupersonerna ska kunna 

välja att frivilligt delta, men också ha möjlighet att dra sig ur om de vill. 

 

Vi har varit tydliga med att intervjuerna spelas in, hur vi tänkt utföra studien och bett 

om lov att få använda våra intervjupersoners namn och känslor om de känt sig bekväma 

med det. Vi har även gett dem möjlighet att ta del av sina intervjuer och godkänna att 

det som sägs publiceras, just för att de inte ska känna att något som de upplever är för 

privat eller på något annat sätt inte känns bra kommer med i denna uppsats. 
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer vi redogöra för de begrepp och teorier som är relevanta för vår 

studie. 

 

3.1 Parasociala relationer 

Parasociala relationer är en typ av kundrelation. Gummesson (2008) menar att de flesta 

relationer är personliga mellan människor, men att det även finns så kallade parasociala 

relationer. Det innebär relationen till ett objekt eller en symbol, till exempel ett 

varumärke. Människors relationer till företag är ofta opersonliga, men fortfarande 

viktiga då företagen förmedlar en viss image till konsumenterna. Dessa relationer 

bygger på betydelsen av företagets namn, varumärke, logotyp och så vidare. Precis som 

en människa har också företag en personlighet och en själ som konsumenter skapar 

band till. Gummesson (2002) förklarar att ett företags image finns i kundernas hjärna 

och hjärta och att det är det som är verkligheten. Det rör sig inte alltid om en faktisk 

verklighet då den symboliska meningen är viktigare. 

 

Gummesson (2002) nämner att relationen mellan konsumenter och underhållare sällan 

är av personlig art. Relationerna är till kändisar, där kändisarna snarare fungerar som 

symboler. Det kan vara att kändisarna blir symboler för en speciell livsstil, skönhet, 

styrka eller liknande. Han nämner skådespelare som exempel och säger att ibland kan 

dennes “star quality” och utstrålning, samt privatliv, vara det viktigaste för fansen till 

skillnad från deras faktiska skådespelarprestationer. Människor lär “känna” en känd 

person genom deras olika typer av framträdanden samt genom media och umgänget till 

kändisen sker i en fantasivärld. Gummesson säger då att det fungerar som en personlig 

relation från fansens perspektiv då de upplever att de “känner” sina idoler, men att 

idolerna bara känner sina beundrare som anonyma åskådare vilket gör det till en 

massrelation för dem. Även Horton & Wohl i Duffett (2013) diskuterar detta, då de 

menar att det finns en parasocial relation mellan fans och artist eftersom det är en 

envägskommunikation och inget “riktigt” utbyte av interaktion. De menar att fanet tror 

att de känner artisten på ett privat och personligt plan, även fast det oftast inte är fallet.  

 

Gummesson (2008) tar företaget Harley-Davidson som ett exempel. Det är ett företag 

som inte enbart säljer motorcyklar utan som även säljer en relation till sina konsumenter 



 
 

 

19 

genom sitt varumärke. Kunderna får inte enbart en relation till företaget i form av deras 

motorcyklar, utan de får även en relation till varumärket och till andra kunder - kunder 

som delar samma intresse.  

 

3.2 Lojalitet 

Bodet (2011) hänvisar till Day (1969); Dick & Basu (1994) och Mahony, Madrigal & 

Howard (2000) när han förklarar att konsumentlojalitet har två sidor. Det är både 

dimensionen i beteende men också lojaliteten i attityd. Exempel på beteendelojalitet är 

faktiska återköp, hur lång relationen varit samt hur mycket som konsumeras. Day 

(1969) i Bodet (2011) menar att det är attityden som skiljer från sann lojalitet då detta 

handlar om att individen har starka intentioner att återkomma samt rekommenderar för 

andra med mera, istället för att bara återkomma “automatiskt”. Bodet (2011) diskuterar 

också att om en individ supportar och identifierar sig med sportlag gör det att det finns 

en större chans att hen stannar lojal, även om det skulle gå dåligt för laget. Branscombe 

& Wann (1992) i Bodet (2011) menar att det går att definiera en person som identifierar 

sig med ett sportlag genom att kolla hur mycket individen själv anser sig vara ett fan till 

laget, hur involverad hen är, hur delaktig och intresserad hen är i lagets prestationer 

samt om hen ser laget som en representation av sig själv. I Bodets (2011) undersökning 

kom han fram till att tillfredsställelsen efter en specifik match (det vill säga den 

transaktionsspecifika tillfredsställelsen) kunde stärka personens känsla av identifikation 

med laget och i sin tur även stärka lojaliteten i form av attityden gentemot både det 

specifika laget, men också sporten i sig. 

 

Enligt Park et al (2010) i Huang, Lin & Phau (2015) så utvecklas en relation mellan en 

idol och en individ genom att individen upplever att idolen representerar vem hen är 

eller att idolen på något sätt upplevs göra livet meningsfullt. Det kan vara för att 

individen känner att det finns gemensamma mål, att idolen delar personliga problem 

eller andra typer av livsprojekt. Swaminathan et al (2009) i Huang, Lin & Phau (2015) 

är inne på ett liknande spår då unga människor ofta blir attraherade av de idoler som de 

känner uppfyller deras egna tankar om ett själv-ideal och som de kanske skulle vilja 

efterlikna. Huang, Lin & Phau (2015) menar också att ett starkt band till sin idol gör att 

lojaliteten mot varumärket blir starkare. Ju starkare idolen stämmer överens med den 

egna bilden av den ideala självuppfattningen ju större chans att individen fortsätter vara 
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lojal mot idolen. Huang, Lin & Phau (2015) kommer också fram till att unga människor 

ofta ser det fysiska uttrycket eller idolens prestation som något attraktivt. Detta kan 

stärka bandet till idolen. Lin & Sung (2014) menar att även varumärken fungerar på 

detta sätt och att så kallad “brand infusion” betyder att en kund upplever att hen är ett 

med ett varumärke och att varumärket bidrar till en stor känsla i den personliga 

identiteten. Konsumenter som är “highly infused” blir ofta motiverade att hjälpa 

varumärket på olika sätt, till exempel genom att sprida positiv word of mouth.  

 

Lin & Sung (2014) kommer också fram till att de konsumenter som är “highly infused” 

med ett varumärke ofta är mer immuna mot negativa överträdelser när det kommer till 

varumärket. Eftersom varumärket upplevs vara en så stor del av individens identitet 

finns en stor chans att dessa konsumenter får ett positivt bias mot varumärket. Detta för 

att de ser varumärket som något så tätt kopplat med deras egen person och att det är 

något de vill “försvara”. Därför finns också en stor chans att konsumenterna fortsätter 

konsumera och köpa från varumärket i framtiden, trots att de begått misstag. Lin & 

Sung (2014) menar alltså att det inte är så troligt att dessa insatta konsumenter kommer 

sprida negativ word of mouth om varumärket, därför att de vill upprätthålla sin egen 

personliga identitet. Därmed ser dessa konsumenter varumärket som något positivt så 

länge misstaget inte blir ett hot mot deras egen självbild. Duffett (2013) menar att det 

kan hända att fans blir påverkade av deras bias när det kommer till sin favoritartist. De 

kan känna en stark lojalitet till hen som gör att de vill försvara artisten, de kan få en 

selektiv perception av artistens image och bli blinda inför de sidor hos artisten som 

kanske inte är riktigt lika fantastiska. Han likställer fansen relation till favoritartisten 

som att fanet känner en älskad artist som en vän eller familjemedlem - alltså som någon 

de känner och vill försvara. 

 

Blackwell & Stephan (2004) menar att fans, till skillnad från kunder, tar lojaliteten ett 

steg längre eftersom de letar efter speciella varumärken. De investerar tid, energi, 

uppmärksamhet, känslor och pengar för att bygga och behålla en relation till ett 

varumärke. Därför blir dessa relationer mellan företag och kund väldigt emotionellt 

starka och därmed otroligt svåra att bryta.  
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3.3 Varumärkeskultur 

Kapferer (2012) diskuterar gemenskap som kan finnas inom ett varumärke och tar då 

upp fotbollslag, då dessa fans ofta köper merchandise och stöttar laget genom vått och 

torrt genom att närvara vid olika matcher och liknande. Även fast konsumenter är 

individer hör de också till olika konstellationer. I många varumärken “lever” personerna 

ut sina värderingar med andra medlemmar i gemenskapen i en då icke-kommersiell 

miljö. Till exempel fotbollsfans som träffas vid fotbollsmatcher men också Harley-

Davidsons starka mötesplatser. Detta kan också synas tydligt genom att personerna bär 

merchandise i olika former. Det finns en mängd olika platser att mötas på på Internet, 

men också med hjälp av olika typer av “fanzines”, speciella event och liknande. 

Varumärket hjälper således kunder att komma i kontakt med varandra, oavsett om det 

sker på Internet eller i verkligheten. Att träffa andra konsumenter kan ses som en typ av 

“belöning” till följd av att vara lojal mot varumärket (Kapferer, 2012). Blackwell & 

Stephan (2004) talar om att det kan uppstå en form av kultur när en större grupp 

människor får ett emotionellt band till ett varumärke, då det blir en del av livsstilen och 

tankesättet hos dessa kunder. 

 

Kapferer (2012) menar att ett varumärke kan ses lite som en familj. En familj 

karaktäriseras genom gemensamma ethos, det vill säga värderingar och 

personlighetsdrag, samt ett visst mått av fysisk likhet. Alla medlemmar är olika i en 

familj, men har ändå likheter som gör att de kan identifieras och går att säga att de hör 

ihop. Kapferer motiverar att ett varumärke ska ses på samma sätt - basen måste finnas 

kvar vid eventuell förändring. Likheten sitter i att alla medlemmar delar samma 

uppfattning och “religion”, även om denna kan se ut på olika sätt. Det är något som 

också Lin & Sung (2014) förklarar genom att låna Swann et als (2009) förklaring att en 

“highly infused”-person är en person som har ett starkt band till en grupp, men ändå har 

kvar sin uppfattning om sin egen självidentitet. Det är möjligt att se det likt en familj där 

personen upplever att hen är en del av något och har starka band till det, men ändå ser 

sig själv som en egen person.  

 

Kapferer diskuterar att något som är önskvärt för varumärken är att skaffa så kallade 

“hardcore ambassadörer”. Dessa är personer som köper ofta, är involverade och 

engagerade i varumärket. Däremot har alla konsumenter inte samma intresse av att 
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engagera sig för varumärket och vill inte bli så kallade ambassadörer för 

varumärket.  (Kapferer, 2012). 

 

3.4 Fankultur 
3.4.1 Att bli ett fan 

Taylor (2015) menar att för att förstå sig på fanskapets natur så gäller det att förstå vad 

det är som gör fanskapet till ett framträdande element i en individs identitet. När det 

kommer till fanskap för sport och kändisar menar Wann & Polk (i Taylor, 2015) att det 

som driver individerna att söka sig till en grupp, är det ofta influenser från föräldrarna 

eller relations-förklaringar så som identifikation och parasociala relationer. Även Kolbe 

& James (2000) talar om att personer som är sportfans innan tonåren ofta är influerade 

av framförallt sin pappa. Bradley i Longhurst & Bogdanovic (2014) menar att 

rockmusik är något motståndskraftigt och något som ofta relaterar till känslor rörande 

familj, skola och media. Enligt honom är det kopplat till frågor om tristess och att fly 

det ganska triviala samhället. 

 

Lilliestam (2009) diskuterar att ha en idol är något viktigt för människor när de utformar 

sin identitet och även viktigt när det kommer till ideal, värderingar och livssyn. Han 

menar att det är ett allmänmänskligt behov att ha människor att se upp till. Även Stever 

(2010) berättar att när det kommer till ungdomar och deras identitetssökande letar de 

efter förebilder. För ungdomar som inte har någon förebild hemma eller i närheten så 

finns det i media en mängd kändisar som kan fungera som förebilder. För de unga 

vuxna som kämpar med intimitet och isolering kan kändisar vara till stor hjälp. 

 

Många av de fans som Stever (2010) träffade och intervjuade berättade att de visste 

exakt vad de höll på med, att de fick starka känslor för kändisar trots att de visste att de 

aldrig skulle kunna träffa dem eller att deras fantasier skulle bli verklighet. En del fans 

menade på att det var skönt och även bra att ha distans till kändisen, då de aldrig skulle 

kunde såra en på samma sätt som fansen stött på i till exempel tidigare förhållanden. 

 

3.4.2 Gemenskap 

Cavicchi (1998) diskuterar att den gemenskap som finns mellan Bruce Springsteen-fans 

och att det gemensamma intresset för samman folk med ett oerhört starkt band. Han 
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talar om att det skapas en känsla av att “höra ihop” - inte för att människor 

nödvändigtvis har delat upplevelser utan för att de snarare förväntar sig att dela 

upplevelser och liknande känslor.  Cavicchi (1998) menar också att en persons fanskap 

har stor inverkan på den sociala världen, inte bara fans emellan utan också med andra 

som inte är fans (till exempel familj, vänner, kollegor). De intervjuer Cavicchi 

genomförde med olika fans av Bruce Springsteen kommer fram till olika saker när det 

kommer till gemenskapen som finns mellan fans. En person menade att det finns ett 

“speciellt band” mellan dem, trots att de kanske egentligen är ganska olika varandra. 

Duffett (2013) lägger fram att många ser sitt fanskap och sitt medlemskap i olika 

fandoms som en “familj” för att det ofta är nära relationer och att fansen tar hand om 

varandra samt delar intressen och värderingar. Även Lilliestam (2009) diskuterar att 

fans ibland känner ett starkt förbund med andra fans eftersom de tycker om något och 

att de delar “hemligheten” kan vara en stark och speciell känsla. Kolbe & James (2000) 

nämner att deras respondenter berättade att de värderade att vara medlemmar i ett 

community tillsammans med andra fans, det vill säga, att de var tillsammans med en 

grupp av människor som delade samma intresse. Duffett (2013) pratar om att fanklubbar 

är en plats eller ett utrymme där det är möjligt att hitta vänner eller kanske en partner 

som delar dina intressen. 

 

Cavicchi (1998) talar om att fans ofta slåss mot ensamhetskänslor och därför söker sig 

till andra med liknande upplevelser och känslor. Dessa behöver därför inte finnas 

geografiskt nära, utan det handlar om en social närhet. Det är inte ovanligt att fans 

upplever att de inte får någon acceptans från de som finns i dess omedelbara närhet, 

samt att de möter fördomar från media vilket gör att de istället söker sig till andra fans.  

 

Duffett (2013) talar om att fans som söker kontakt och olika sorters medlemskap i fan 

communities och fangrupper oftare behåller sitt intresse av fanskapet. Han särskiljer 

mellan fanbase och fan community. Fanbase är kollektivet av alla som känner någon 

form av connection till sin idol, medan fan community är en mer fysisk manifestation, 

ett supportande nätverk av individer som regelbundet talar med varandra på olika 

plattformar eller i verkligheten. Dessa fan communities har enligt Duffett (2013) två 

kulturella funktioner. Delvis är det den interna som fungerar som ett sätt att välkomna 

och supporta andra individer som är fans. Den andra funktionen är extern som handlar 
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om att ett fan community kan liknas med en kollektiv kraft som representerar både 

artisten och fansen.  

 

Duffett (2013) talar om att det ofta förekommer hierarkala strukturer och en viss 

konkurrens även inom olika fan communities. Ett exempel är “noobs” eller “newbies” 

som anses vara nybörjare som mer etablerade och äldre fans anser inte har fattat hur 

saker ligger till ännu. Även i  boken “Tramps like us” diskuterar Cavicchi (1998) den 

elitism som blir tydlig i de olika Bruce Springsteen-fansens berättelser. Det talas om 

“olika grader av fans” och att vissa kanske kan uppleva att de inte är tillräckligt mycket 

fan som inte kan alla låttexter eller har alla skivor (Cavicchi, 1998). I intervjuerna 

Cavicchi (1998) utfört har han kommit fram till att många fans ser andra fans som de 

möter på till exempel spelningar som “icke-fans” och att det finns en klar skiljelinje, till 

exempel att fans menar att “den personen har säkert bara hört den skivan” osv. Det finns 

alltså en upplevd skillnad mellan fans och icke-fans i kopplingen och närheten till 

artisten. 

 

3.4.3 Semiotisk produktivitet 

Cavicchi (1998) diskuterar att fans är ideala konsumenter av varumärken då de håller 

sig ständigt uppdaterade, köper extra mycket merchandise, deltar i olika typer av 

marknadsföring åt artistens vägnar samt deltar i officiella fan-klubbar för att nämna 

några exempel. Fiske i Longhurst & Bogdanovic (2014) argumenterar för att vi 

engagerar oss i semiotisk produktivitet när handelsvaror, som musik är, börjar betyda 

något för oss. Det kan till exempel handla om att skapa målningar, texter, skriva egna 

låtar eller göra egna videos. Att vi berättar för andra om vad musiken eller artisten 

betyder är ett viktigt sätt hur vi skapar relationer och en gemenskap med andra. Ett 

annat sätt är fotbollsfans som bär sitt favoritlags färger genom att uttrycka sitt fanskap 

genom vilka kläder en har på sig och i form av merchandise, är något även Laverie & 

Arnett (2000) skrivit om, då de framhåller att bära merchandise kan göra fan-identiteten 

starkare.  

 

Blackwell & Stephan (2004) avslutar i sin bok “Brands That Rock” med att diskutera att 

kombinationen av känslor och intensitet skapar en tillgivenhet till musiken de älskar och 

de som skapar musiken. De menar att det är det som gör att artisterna kan fortsätta göra 
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det de gör, varför folk köper ny musik från sina gamla favoriter och det som gör att 

människor vill se extranummer på konserter och att det är det som gör konsumenter till 

fans. Duffet (2015) talar om att på ett liknande sätt är ofta den promotion som utförs av 

fans utan någon typ av mål att gå med vinst, vilket han förklarar kan ses som en “gift 

economy” - att den enda grunden för ens promotion är av kärlek till artisten. 

 

3.5 Musikupplevelser 
3.5.1 Att lyssna på musik 

Lilliestam (2009) diskuterar att när det kommer till att lyssna på musik är det 

komplicerat att fastställa vad det faktiskt innebär. Han diskuterar att musiken är 

lättillgänglig idag och ständigt runt oss, men att det ändå finns olika sätt att lyssna. 

Delvis går det att lyssna på musiken aktivt, men också passivt. Det kan vara något som 

går på i bakgrunden, eller så går det att lyssna efter innehållet i låten, för att slappna av, 

för att koncentrera sig eller att lyssna mobilt när en är på språng någonstans med flera 

(ibid). 

 

Lilliestam (2009) diskuterar också låttexter och hur dessa uppfattas. Han menar att en 

låttext inte går att tolkas själv utan måste ses i samband med musiken. Texten färgas 

inte bara av sångaren, utan också av melodin och rytmen till exempel. Lilliestam menar 

också att det är tydligt att människor förhåller sig väldigt olika till låttexter, för vissa är 

dessa centrala medan andra inte bryr sig alls. Han framhåller att det finns mycket som 

tyder på att texterna ofta spelar stor roll för människor i form av tröst och uppmuntran i 

svåra stunder, igenkänning eller formuleringar av tankar och känslor personen själv inte 

kunnat återge. 

 

Ruud talar om musik som ett hjälpmedel för att försöka förklara och utforska sitt eget 

inre (2013). Vidare diskuterar han att musik blir som en spegling av ens inre. Det är 

möjligt att uppleva att en är en del av något större som inte går att sätta ord på när en 

person lyssnar på musik. Lilliestam (2009) berättar att musik är något som effektivt kan 

påverka våra känslolägen, sinnesstämningar och humör. Han pekar på att det finns 

många som väljer musik för att påverka sig själva medvetet, det kan vara för att 

förändra sitt humör eller för att förstärka det och många har personliga låtar inom 

kategorier som “må bra” eller “deppighet”. Även Ruud (2013) menar också att många 
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upplever att musik berör våra känslor. Det är dock inte alltid tydliga känslor som 

“glädje” eller “sorg”, utan rör sig ofta om stämningar och affektioner i oss. Även 

Middleton i Longhurst & Bogdanovic (2014) har argumenterat för att musik kan 

relateras till kroppsliga förnimmelser. Ett tydligt exempel är dans och musik. Kärnan i 

musikupplevelsen är enligt Ruud (2013) att musiken kan beröra oss kroppsligt, uttrycka 

våra känslor och ge oss en mening. Han talar också om att när ens förväntningar infrias i 

musiken och genom känslan att bli ett med musiken så uppstår en stark samhörighet till 

den.  

 

Vi kan välja att lyssna på en viss musik som svarar på och reflekterar våra känslor, 

argumenterar Ruud (2013). På så vis kan musiken få en nästan terapeutisk funktion - 

som en hjälp att komma över jobbiga händelser. Det kan kännas som att artisten 

“sjunger det jag känner”. Musik kan också bli en livgivande kraft, menar Ruud. Du 

glömmer tiden och lever i nuet. Det finns också något som Ruud (2013) kallar för 

“känslomässig smitta” - det vill säga när en person känner igen sig i uttrycket och 

känslan i en viss musik och imiterar det i sig själv. Blackwell & Stephan (2004) talar 

om att det emotionella band som uppstår mellan fan och band inte alltid är uppenbart, 

men framhåller att band och låtar väcker olika känslor i människor. De ger exempel på 

att olika låtar kan påminna dig om starka känslomässiga händelser i livet, känslor som 

kan bubbla upp till ytan om du hör dem senare i livet. 

 

Lilliestam (2009) diskuterar också att det kan fungera som en form av “rening” att 

lyssna på musik, då en person kan leva sig in i musiken hen lyssnar på och få ut sina 

känslor genom det. Han menar att det kan styrka människor att till exempel sjunga sig 

genom en begravning och att musik kan hjälpa en att komma över saknad, depression 

och kärlekssmärta med flera. Musiken kan trösta och även visa på att lyssnaren inte är 

en ensam om att känna som hen gör. Även Ruud (2013) diskuterar att det är möjligt att 

finna tröst i att musiken finns kvar även om en skulle bli lämnad. Även han talar om att 

det på ett liknande sätt går det att finna tröst i att en artist eller ett band har liknande 

erfarenheter och känslor som speglas i deras musik. Han talar också om att människor 

kan lyssna på eller sjunga på “trygga låtar” vid till exempel rädsla för mörker eller andra 

tillfällen då en vill känna trygghet (Ruud, 2013). 
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3.5.2 Att se musik live 

Lilliestam (2009) diskuterar att det är en helt annan upplevelse att höra musik live 

eftersom vi befinner oss i samma rum som artisten och har en helt annan kontakt med 

denne. Vi blir en del i en ritual och en fest. Att gå på konsert innebär att vara en del av 

en ceremoni, menar Lilliestam. Duffett (2013) diskuterar att musikfans kan agera ut på 

ett mer personligt, privat och emotionellt sätt när de är på en konsert för att de är en del 

av en stor kollektiv massa. Då kan de försöka få ett emotionellt utbyte med personen på 

scenen som en del i upplevelsen. Även Cavicchi (1998) menar att många fans faktiskt 

ser sig själva som att de är en del av uppträdandet tillsammans med Bruce Springsteen 

på hans konserter. Fansen sjunger med, ropar till honom och ger honom olika 

meddelanden mellan låtarna. I vissa fall agerar de enhetligt med låttexterna. Lilliestam 

(2009) säger att för artisten kan en spelning vara en rutin i en rad av flera spelningar, 

medan det för besökaren kan vara känslan av “once in a life time” och något personen 

kan ha sett fram emot under en lång tid. Konserten kan ha sin början långt innan själva 

föreställningen för en besökare, eller ett fan, som kanske börjar köa för biljetter, lyssnar 

in sig på musiken, åker långt, köar och liknande. 

 

Cavicchi (1998) skiljer mellan publikmedlemmar och fans genom att publikmedlemmar 

inte har samma känsla inför en konsert och känner mer temporärt bara av en närhet eller 

koppling till artisten under den tid spelningen pågår. Ett fan däremot ser en konsert som 

något mer seriöst, som ofta innefattar olika typer av ritualer - som att åka långt, inhandla 

biljetter eller att köa. Det kan också tas i uttryck att upplevelsen av konserten lever kvar 

i medvetandet hos ett fan längre då det inte är ovanligt att fans sparar på olika typer av 

minnen och återupplever inspelningar från konserten och liknande. Ruud (2014) är inne 

på samma spår då han menar att en konsert upplevs individuellt mellan olika människor, 

mellan icke-fans och hardcore-fans. 

 

Andlig energi är något som ofta associeras med starka musikupplevelser då det handlar 

om att se in i sig själv och känna en djup tillhörighet, ett sammanhang samt en öppenhet 

inför det oändliga menar Ruud (2013). Dessa kallas transpersonliga upplevelser och det 

är inte ovanligt att många använder sig av liknande ordval när de beskriver 

musikupplevelser. Det kan vara att människor fördjupar sig i något, blir helt fokuserad 

och omedveten om omvärlden, känslor av förnyelse, frihet, glädje och så vidare. 
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Även Cavicchi (1998) diskuterar “omvändning” och likheterna till religiösa 

uppenbarelser. Han är noga med att inte jämföra detta för mycket, men är inne på att det 

handlar om hängivenhet och att den typen av upplevelser kan vara av liknande art - 

oavsett om det handlar om ett fan till ett band eller anhängare av en speciell religion. 

Likt hur många kristna beskriver sin transformation som att de fann en speciell närhet 

med Gud eller Jesus, har flera av intervjupersonerna i Cavicchis studie en liknande 

känsla inför Bruce Springsteen - trots att de aldrig mött honom. De beskriver en närhet 

och refererar till honom som “Bruce”, som att de var vänner med honom. 

 

3.6 Identitet & identifikation 
3.6.1 Musikalisk identitet 

Många av de Cavicchi (1998) talade med pratar om Bruce Springsteen som någon de 

kanske kände till tidigare eller att de såg sig själva som “vanliga musiklyssnare”, men 

att de kom till en punkt där något förändras och musiken plötsligt började betyda väldigt 

mycket för dem. Det är en del i hur en ser sig själv och sitt fanskap, menar Cavicchi. 

Duffett (2013) talar om att det som skiljer ett fan från ett icke-fan är att ett fan har 

upplevt en form av känsla som andra inte har. En känsla som de ofta inte kan förklara 

med ord eller rationellt beskriva.  

 

Taylor (2015) menar att identiteten som fan ofta uppfattas på olika sätt hos olika fans. 

För vissa kan fan-identiteten vara en starkt personlig identitet, medan den för andra 

hänger ihop mer med ens sociala identitet. Taylor nämner att enligt identitetsteorin så 

har individer många olika identiteter samtidigt. Graden av hur viktiga de olika 

identiteterna är hos en individ kallas “identity salience” och detta skiljer sig från individ 

till individ. För vissa kan fanskapet vara en viktig del av hur de ser och uppfattar sig 

själva, medan det för andra inte har samma nyckelroll. Även Ehn & Löfgren (2001) 

diskuterar att kulturforskare helst inte beskriver individer med bara en identitet, till 

exempel “man” eller “snickare” eftersom en person är mer än så. Identiteten är varken 

orubblig eller naturgiven och därför tycker de att fokus bör läggas på att undersöka hur 

identiteterna konstrueras och förändras.  

 



 
 

 

29 

Laverie & Arnett (2000) menar att en relation med till exempel ett sportlag kan vara 

relaterat till ens identitet och något som gör att individen presenterar sig som ett fan till 

laget. Dock kan också “rollen” som ett fan vara väldigt personlig och något individen 

väljer att hålla för sig själv. Många av Cavicchis (1998) intervjupersoner berättade att de 

såg sitt eget fanskap som något centralt i deras egen identitet. För vissa var musiken 

som en spegel som reflekterar dem och ett sätt att identifiera sig med Springsteen och 

hans musik. För andra var musiken mer förknippat till tid och minnen, likt ett fotoalbum 

eller en biografi över deras liv. Hultén (2014) är inne på samma spår när han berättar att 

kända artister använder sig av ljud genom sina låtar vilket ger konsumenterna (eller 

fansen) en möjlighet till associationer eller att kunna minnas saker från sin barndom. 

 

Ruud (2013) menar att musik används som ett sätt att signalera vart en person känner 

sig tillhörande. Det kan röra till exempel en persons sociala klass, värderingar, kultur, 

ekonomi, livsstil med flera. Musik är något individuellt och blir som en identitet vi 

formar genom hela livet. Enligt Ruud är det de viktigaste musikupplevelserna som 

ligger till grund för identitetsbyggandet, snarare än musiken i sig.  Ruud (2013) påstår 

att genom att analysera en persons musikminnen, musikaliska preferenser i form av låtar 

och artister som personen identifierar sig med så går det att tydligare förstå vart en 

person kommer ifrån, vart personen upplever sig tillhöra och vad som är viktigt för 

personen. Enligt Ruud (2013) kan musik vara en viktig markör när det gäller sin 

identitet, då den gör att gränserna mellan sig själv och andra blir tydligare. Williamson i 

Ehn & Löfgren (2001) talar till exempel om att kläderna och hur vi klär oss är en del av 

identiteten. Han menar att det inte bara är en fråga om “vad jag ska ha på mig idag” utan 

det är också en fråga om hur jag vill ses av andra. Ruud (2013) talar också om att för 

vissa människor är musiken så viktig för sin egen självuppfattning att det är svårt att 

tänka sig ett liv utan den. Musiken kan därför få ett existentiellt värde i personers liv, då 

den upplevs som “en del av dem “ och som “något som alltid finns där”. 

 

I ens ungdom förändras ofta ens sociala samhörighet, nya vänskaper formas och en får 

nya preferenser för tillhörighet. Detta formar antagligen personens musiksmak och 

identitet, menar Ruud (2013). Stever (2010) menar att det kan ses som en kris som 

ungdomar går igenom när de handlar om att hitta sin identitet.  Ruud (2013) menar att 

unga ofta använder andra som spegel för sitt eget själv och tar hjälp av förebilder för att 
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spegla och bekräfta sig själva. En människas musiksmak behöver inte bara spegla social 

bakgrund eller ens tillhörighet, utan kan också spegla något personen önskar att hen 

kunde identifiera sig med. 

 

Musikupplevelser och minnen av dessa sammanfaller ofta med olika typer av sociala 

förändringar, menar Ruud (2013), och ger exempel på tillhörighet till städer, till 

bestämda tidsepoker, större händelser och relationer till andra personer. Även Lilliestam 

(2009) talar om detta då han presenterar Tia DeNora (2000) som kommit fram till att 

begrepp som “the soundtrack of my life” och liknande är ett sätt att visa på hur musik är 

knytet till minnen. Det verkar också som att den musik människor hör i sin ungdom 

under den största personlighetsutvecklingen blir den musik som “stannar kvar”, både 

som minnen men också som måttstock för “bra musik”. 

 

Ruud (2013) talar om att i dagens samhälle formar vi vår musikaliska identitet genom 

olika typer av medier - eftersom vi har musik både i vår telefon och dator. Idag tas 

inspiration från till exempel Internet, radio, föräldrarnas skivsamlingar, vänners 

rekommendationer och konserter, och sätts ihop i en egen musikprofil. Detta resulterar i 

en musikalisk portfölj som blir uttryck för en mer personlig musiksmak. Det är lättare 

att lyssna på olika plattformar, men det är också lättare att prata med andra fans och att 

identifiera sig med artisten genom uppdateringar från deras liv. En människas identitet 

blir som en känsla av ett eget inre rum som andra inte kan komma åt, menar Ruud. Det 

blir som ett rum att fylla med sina egna upplevelser, tankar och känslor. Det kan till 

exempel röra sig om att försöka få självständighet från sina föräldrar eller familj (ibid). 

 

Ruud (2013) diskuterar varför viss musik träffar oss nära våra känslor och annan musik 

bara går oss förbi. Detta har att göra med image, idolstatus, ens sociala sammanhang, 

olika omständigheter och tillfälligheter, men han påstår att det också har något att göra 

med själva musiken som engagerar oss. Vår musikaliska identitet grundar sig i om 

musiken “träffar oss” så starkt att den berör vårt inre eller inte. Lilliestam (2009) menar 

att en människas identitet är något som byggs upp under en människas liv genom det 

personen gör och intresserar sig för. Enligt Lilliestam är musik en viktig del i detta och 

också något som är starkt eftersom det berör människor djupt. Han diskuterar också att 
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det inte är så konstigt att personer upplever att deras person blir kritiserad när deras 

musiksmak blir angripen av kritik.  

 

3.7 Konceptuell referensram 

I följande del kommer vi presentera en sammanfattning av det vi tagit fram i teorin och 

motivera varför vi valt just dessa teorier. Till sist kommer vi presentera en modell som 

visar den konceptuella referensramen på ett mer överskådligt sätt. 

 

I vårt teorikapitel har vi presenterat teorier som vi tycker är relevanta för uppsatsens 

syfte. All teori som vi presenterat kommer inte tas upp i vår analysdel, men vi anser 

ändå att det är relevant för uppsatsen och vår förhoppning är att det ska ge läsaren en 

djupare förståelse för ämnet och fenomenet fans.  

 

Relationen mellan fans och deras favoritband är sällan av personlig karaktär. Det kan 

vara så att fansen tycker sig känna sin idol genom att identifiera sig med bandet eller 

medlemmarna på olika sätt, men oftast är det i själva verket en envägskommunikation. 

Teorin om parasociala relationer känns relevant då det handlar om just relationen en 

individ kan ha till ett varumärke eller en symbol. Det krävs engagemang från fansens 

sida för att underhålla relationen till sitt favoritband vilket gör att det måste finnas 

någon form av lojalitet till bandet. En individ som ser sig själv som ett dedikerat fan kan 

lägga ner mycket av sin tid, pengar och energi på bandet, vilket troligen beror på att det 

finns någon form av lojalitet i relationen.  Ett varumärke kan också ses lite som en 

familj där individer delar värderingar, kultur och personlighetsdrag. Genom 

varumärkeskultur kan individer träffa andra likasinnade vilket kan skapa normer, en 

gemenskap och också kan bli en del i relationen till andra. 

 

När det kommer till fans av musikgrupper står musiken såklart i fokus, därmed också 

musikupplevelser. Vi har tidigare nämnt att musik ständigt finns runt oss, men att man 

kan lyssna på olika sätt. Idag är det lätt att få tillgång till musik tack vare internet, 

låttexter har olika betydelser och vi har även nämnt att musiken kan spegla en persons 

inre och skulle även kunna fungera som ett slags identitetsskapande. För många 

dedikerade fans är det också viktigt att besöka konserter, då det är en helt annat 

upplevelse att höra musik live. För fans kan upplevelsen av en konsert vara en form av 
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ritual som börjar långt innan själva konserten. Här återkommer vi till någon form av 

lojalitet som finns hos fansen då vi återigen pratar om mycket tid och planering från 

deras sida. Teorier om musikupplevelser känns relevant för att studera relationen fans 

har till sitt favoritband. 

 

Identitet och identifikation är även centrala teorier. Tidigare har vi nämnt att musiken 

och en persons fanskap kan komma att betyda mycket för ett fan och att det blir en del 

av hur de ser sig själva och sin identitet. Vi har även nämnt att det för vissa kan spegla 

tillbaka på minnen och en annan tid och människor kan ha förebilder och idoler de ser 

upp till och identifierar sig med. 

 

Modell 2 är en bild av hur vi ser dessa teorier som delar i hur det är möjligt att tolka 

relationen mellan ett fan och favoritbandet. 

 

Modell 2, konceptuell referensram. Källa: Vår bild 
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4 Empiriskt Resultat  
I detta kapitel kommer vi presentera vårt empiriska material som vi samlat in. 

 

4.1 Parasocial relation 
4.1.1 Relation till medlemmarna i bandet 

Emeli5 berättar att hon inte ser medlemmarna i bandet som idoler, inte heller att hon kan 

identifiera sig med dem. Det gör inte Paulina6 heller och berättar att det som inspirerat 

henne snarare är deras idéer och hur de förnyat sig själva men fortfarande låtit som 

Kent. Inte heller Jenny7 ser Kents medlemmar som sina idoler och hon känner inte att 

hon vill vara som dem eller har koll på så mycket saker om dem som personer. Hon 

värderar dock deras åsikter och skulle tycka att det vore jobbigt om det skulle vara så att 

någon av medlemmarna skulle stå för något hon inte kan stå för. “Så länge de inte 

stretar emot mänskliga rättigheter så bryr jag mig inte riktigt, vad dom liksom gör eller 

vad deras barn heter eller aa nånting sånt” säger hon. 

 

Flera av fansen tycker att de ser bandmedlemmarna som idoler. Michelle8 tycker att 

ordet “idol” känns som en “tonårsgrej”, men kan ändå tycka att både Jocke Berg och 

Martin Sköld kan vara bra förebilder. Linnéa9 och Elias10 förklarar att de ser upp till 

Kent som musiker och låtskrivare och ser upp till dem för vad de gjort. Nanna11 

förklarar att relationen till medlemmarna inte rör en idoldyrkan även fast hon kommer 

fram till att hon nog ändå ser dem som sina idoler, “fast jag snart är 40”. Även Isak12 

svarar att han helst inte vill kalla folk för sina idoler, men att han får erkänna att de trots 

allt nog är det. Mari13 berättar att hon träffat bandmedlemmarna och tycker att de varit 

väldigt snälla, men skulle inte säga att personerna är hennes idoler, däremot att Kent är 

som en idol.  

 

                                                 
5 Personlig intervju med Emeli Hebrant, 2017-12-04 
6 Personlig intervju med Paulina Loutchko, 2017-12-01 
7 Telefonintervju med Jenny Stjernström, 2017-12-15 
8 Skype Intervju med Michelle, 2017-12-19 
9 Personlig intervju med Linnéa Lundgren, 2017-12-11 
10 Telefonintervju med Elias Stegius, 2017-12-11 
11 Telefonintervju med Nanna Kristensen, 2017-12-11 
12 Telefonintervju med Isak Olsson, 2017-12-18 
13 Telefonintervju med Mari Sandberg, 2017-12-13 
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Linnéa känner inte att hon kan identifiera sig med dem som personer då hon upplever 

dem som något “knepiga”, men att det är svårt att svara på för hon inte känner dem. 

Däremot förklarar hon att hon kan känna igen sig i och identifiera sig i låttexterna. Även 

Miranda14 identifierar sig bara med musiken och inte personerna. Michelle berättar att 

den hon identifierar sig mest med är Jocke Berg på grund av hans texter 

 

Mari berättar att hon känner att hon kan identifiera sig med medlemmarna för att de har 

en otroligt hög integritet, något hon själv också har och även Nanna känner att hon kan 

identifiera sig med dem, trots att hon inte känner dem privat. Elias menar också att det 

måste finnas något i dem som personer som han kan identifiera sig med eftersom det 

finns något i musiken han knyter an till. 

 

Aino15 berättar att hon har en form av relation till dem som personer, även fast den inte 

är personlig och hon upplever att hon ändå haft en ganska tydlig bild av hur de är, utan 

att ha träffat dem. Hon känner att hon kan identifiera sig med medlemmarna genom 

dokumentärer och intervjuer, hur medlemmarna pratar med varandra och liknande. 

Även Miranda har fått en viss uppfattning om dem som personer genom intervjuer, men 

det har aldrig varit viktigt. Felix16 vet väldigt lite om medlemmarna, men menar att det 

blev lite lättare att identifiera sig med dem efter att Jocke började berätta mer personliga 

saker under mellansnacken. Han har också ofta tyckt att de sagt bra och kul saker. 

Nanna upplever att hon “hört och snappat upp en del” över åren och att hon tror sig 

känna hur medlemmarna tänker till viss del, även fast hon menar att hon inte kan 

bedöma människor hon inte känner privat.  

 

Emeli förklarar att hon aldrig varit intresserad av dem utan det har alltid handlat om 

musiken och hon har inte varit intresserad av att ha någon form av relation till 

medlemmarna. Inte heller Paulina känner något behov av att ha någon form av relation 

till bandmedlemmarna, kanske speciellt för att de är så privata och hon har alltid 

föredragit att se dem på scenen. Miranda har inte träffat bandmedlemmarna och vill inte 

göra det då hen upplever att det är skönt att ha lite avstånd från dem och Michelle 

                                                 
14 Telefonintervju med Miranda Ros, 2017-12-20 
15 Personlig intervju med Aino Oxblod, 2017-12-01 
16 Telefonintervju med Felix Sjöberg, 2017-12-18 
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känner inte att hon har haft något behov av att prata med dem. Felix berättar att han har 

funderat en del på om han skulle vilja träffa dem, men kommit fram till att han nog inte 

skulle vilja träffa sina “heroes”. Han säger också att han inte vet vad han skulle prata 

med dem om. Han menar att han skulle undvika Jocke Berg på stan efter att han i 

dokumentären17 berättat att han ogillar att bli igenkänd.  

 

Elias och Linnéa skulle gärna träffa medlemmarna, och även Isak skulle tycka att det 

vore roligt att träffa dem. Han är dock osäker i vilken form men skulle gärna jobba med 

dem professionellt och få se hur de fungerar med sin kreativitet. Jenny diskuterar att hon 

inte ser någon mening att träffa dem om det inte skulle vara i ett jobbsammanhang eller 

om hon skulle se dem vara ensamma någonstans. 

 

4.2 Lojalitet & Varumärkeskultur 
4.2.1 Att köa 

Alla fans som köat verkar tycka att orsaken är för att stå längst fram vid scenen. De 

nämner anledningar som bekvämlighet och för att sikten blir bättre. Emeli5 förklarar att 

genom att sitta och vänta på något “i tusen jävla timmar” så byggs det också upp något 

innan konserten. Hon upplever att det alltid varit värt det och att det också är kul. Aino15 

förklarar köandet som att: “Man vill försäkra sig om att få plats längst fram, och för att 

man får så mycket ångest av tanken på att stå längst fram, att det är jobbigare att sitta 

hemma med den ångesten än att sitta ute ett dygn”. Aino berättar att köandet varit något 

roligt eftersom hon kunde hänga med sina kompisar, skaffa nya vänner och jämför det 

med “ett gött parkhäng fast med tält”. Även andra benämner köandet som en rolig och 

social aktivitet.  

 

Elias10 menar att genom att stå längst fram fick han en annan relation till bandet, till 

exempel en helt annan kontakt med bandet, men också en annan relation och gemenskap 

till de andra fansen, eftersom de flesta hade “bestämda platser” längs kravallstaketet. 

 

                                                 
17 Vi är inte längre där (sista åren med Kent) (2016) [dokumentär], Mathias Engstrand 

& Per Sinding-Larsen. SVT 25/12-16, 26/12-16.  
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Jenny7 tycker också att det är roligt att köa, men att det beror mycket på sällskapet och 

att hon aldrig skulle ha åkt på alla spelningar på sista turnén utan sina kompisar. 

Michelle förklarar också att hon inte är speciellt lång vilket gör att hon får lättare att se 

spelningen, men hon menar också att hon lätt stör sig på personerna som står framför. 

“Så det är också en av anledningarna, det blir liksom bara en själv och bandet som 

liksom är i fokus, det är inte nånting annat som kan komma in och störa”. 

 

Felix16 håller inte med om att det är något fantastiskt att köa, utan mer ett nödvändigt 

ont. Han förklarar att det såklart var lite roligt, men att det snarare var för att han och 

hans vänner gjorde det bästa av det. 

 

4.2.2 Att bära merchandise 

Emeli5, Paulina6, Jenny7, Felix16 och Aino15 berättar att de har tatueringar av Kents 

logga. Aino förklarar att Kent är en stor del av henne och något hon är stolt över. ”Men 

framförallt är det väl såhär det har liksom varit en trygg grej, man har känt såhär, man 

har kunnat kolla ner på handleden och känt att aa, Kent har jag i alla fall liksom”.  

 

Många av fansen använder merchandise. Paulina berättar att hon möjligtvis kan använda 

tygpåsar till vardags, vilket också är något som Elias10 och Emeli gör. Däremot bär 

Elias inte merchandise på spelningar, då han tycker det är tydligt att han gillar bandet 

ändå. Aino berättar att hon ofta använder tygpåsar och att hon hade gärna använt t-

shirtarna om hon tyckte de var fina. Hon berättar att hon är stolt över att gilla Kent och 

att det kan vara lite “tryggt” att ha en Kent-påse och att vara Kent-fan är en del av 

hennes identitet. Nanna11 har köpt mycket merchandise som minnen och “viktiga 

milstolpar” i samband med spelningarna. Hon berättar att Kent är en del av hennes 

identitet och att bandet är någonting hon älskar djupt, vilket är anledningen till att hon 

bär deras merchandise. Mari13 bär alltid merchandise på konserter och brukar alltid köpa 

med sig något hem och menar att det är tydligt att hon gillar Kent på sitt arbete eftersom 

hon till exempel har tavlor på bandet, även fast hon inte bär Kent-tröja på arbetsplatsen.  

 

Jenny, Michelle8 och Miranda14 tycker att Kents merchandise varit snygg, vilket varit en 

anledning att bära den. Båda har använt främst tygpåsar. Jenny känner att hon står för 

att hon är Kent-fan och att bandet varit en stor del av hennes liv vilket gör att hon ändå 
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känner att hon representerar bandet. Miranda förklarar att hen haft merchandise med 

Kent och hen har även ritat sina egna tygväskor med Kents logotyp. Även Miranda vill 

representera bandet och tycker att det kan vara “trevligt” och att det finns en viss 

stolthet.  

 

Många fans talar om att det var viktigare att andra skulle veta om deras Kent-intresse 

när de var yngre. Elias menar att det var viktigare för honom att visa upp och signalera 

att han gillar Kent när han var yngre. Han tror dock att han idag är mer trygg med att 

han själv vet att han gillar Kent. Linnéa9 bar också t-shirtar förut och en motivation att 

vilja representera bandet på det sättet var att hon ofta fått försvara bandet då många 

brukar säga att de är “emo” och “deppiga”. Emeli berättar att hon tidigare alltid bar 

Kent-pins på sina kläder och hon berättar att hon också kände att det var viktigt för 

hennes image och identitet. För Miranda var det viktigare att visa upp sin favoritmusik 

under högstadiet då hen sökte sig själv i andra människor och sökte efter någon 

gemenskap. Isak12 upplever att hans tröjor har ett mer nostalgiskt syfte och att de under 

hans högstadietid fungerade  “som ett statement”. 

 

Michelle förklarar att hon aldrig riktigt känt ett behov att visa andra att hon är Kent-fan. 

Hon kan snarare känna motsatsen då hon ibland undviker att bära tröjor för att folk inte 

ska börja fråga om hennes Kent-intresse. Felix bär också väldigt sällan merchandise och 

brukar tänka efter innan han väljer att bära det då även han menar att han då får räkna 

med att få frågor om bandet, vilket han inte alltid vill ha. Han tycker inte att han 

representerar bandet genom merchandise, utan snarare i att han lagt ner mycket pengar 

och engagemang i bandet.  

 

4.3 Fankultur 
4.3.1 Att bli ett fan 

Emeli5, Elias10, Linnéa9, Michelle8 och Isak12 blev alla introducerade till Kent genom 

sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. Emeli hörde “Dom Andra” 2002 hemma, 

och efter ett tag började hon tycka att låten var “härlig”. “Dom Andra” är också 

anledningen till att Isak fastnade för bandet, då han hade massa tidiga minnen till låten 

som återkom när han gradvis började lyssna mer på Kent. Elias förklarar att han först 

tyckte att bandet var tråkiga för att hans pappa gillade dem, men att han blev ett fan vid 



 
 

 

38 

2009 då han blivit lite äldre och utvecklade sin egen musiksmak. Linnéa hörde “Du & 

Jag Döden” 2006 och kände direkt att “fan, det här är bra”, och började lyssna på bandet 

och gick på en av bandets konserter senare samma år. Michelle kommer ursprungligen 

från Danmark och efter att ha blivit introducerad för bandet av sin pappa så kan hon inte 

riktigt beskriva vad det var hon fastnade för mer än att det var “någonting med Kent”.  

 

Paulina6, Jenny7 och Aino15 blev istället introducerade för bandet genom kompisar. 

Paulinas kompis spelade låten “Max 500” men hon tyckte först att bandet var ganska 

töntiga. Hon började dock lyssna på låten för att höra vad Jocke Berg sjöng och fastnade 

sedan för den. Jenny hade uppfattningen att “Kent suger” för att det var åsikten i hennes 

dåvarande kompisgäng. Däremot fick hon en dag höra Kent genom en annan kompis: 

 

“[...] då så gav hon mig en hörsnäcka med ”Mannen I Den Vita Hatten” utan 

att säga nånting, utan bara på ”lyssna på det här” och då var jag fast, liksom. 

För att då, alltså jag visste ju inte vad det var jag lyssnade på, det enda jag 

visste var att det var helt fantastiskt och blev helt chockerad när hon sa att det 

var Kent. Så ba ”Är Kent bra?” liksom. Det var min första reaktion (skratt)“. - 

Jenny Stjernström, telefonintervju 2017-12-15. 

 

Ainos kompis bokade in en spelning med Kent på Storsjöyran 2008 och sa till henne att 

hon var tvungen att lära sig gilla deras låtar. Hon upplevde att hon inte hörde vad Jocke 

Berg sjöng innan, men plötsligt vände det och framförallt konserten blev ett 

uppvaknande. “Då våren 2008 så var det som att det var såhär perfekt timing.. och då 

föll jag pladask liksom” förklarar hon. Även Mari13 upptäckte bandet på en konsert av 

en slump. Det var Hultsfredsfestivalen 1994 och hon var där för att se ett annat band, 

men då fick hon syn på en sminkad Jocke Berg och fastnade direkt för “det kalla och 

råa, men ändå varma” i Kents framträdande.  

 

Nanna11 började som tonåring i mitten 90-talet lyssna på Kent. Hon kommer från ett 

litet ställe i “de djupaste skogarna av Dalsland”. Nanna berättar att de i hennes 

omgivning antingen ville vara så “normala” som möjligt eller sticka ut och hon valde att 

börja lyssna på Kent för att ingen annan gjorde det. Texterna tilltalade henne då hon 
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upplevde att de handlade om henne och hennes liv, och hon föll för bandet så fort hon 

hörde dem.  

 

Felix16 berättar att han saknar ett “bra svar” då han inte riktigt vet varför han fastnade 

för bandet, men framhåller att han tyckte och fortfarande tycker att Kent gjort bättre 

musik än någon annan. Han diskuterar att musik handlar om att känna saker och att han 

helt enkelt känner att det är hans favoritmusik utan att riktigt kunna förklara varför, likt 

att det kan vara svårt att beskriva varför man kan ha en favoriträtt. Även Miranda14 

diskuterar att hen fastnade för dem i en video, men att så fort hen hörde musiken så var 

det “bara var så himla givet” och att det kändes självklart och att det känts så sen dess. 

 

4.3.2 Gemenskap med andra fans 

Kent The Fans-konstellationen grundar sig att “det blev enklare att hjälpa varandra än 

att förstöra för varandra” som Emeli5 berättar och de flesta har träffats i köer och på 

spelningar. Paulina6 berättar att det är ungefär 10 personer som är hennes bästa 

kompisar som hon aldrig hade träffat om det inte vore för Kent. Felix16 började prata 

med en i gruppen på Kents forum runt 2009 och efter att ha köat tillsammans till en 

spelning i Göteborg så blev det så att han fortsatte att åka med dem på konserterna. 

Även Aino15 lärde känna en av de andra på Kentforumet och de började ses i köer till 

konserter. Efter några år blev hon en del av gruppen. Aino berättar att hon ofta känt att 

hon haft svårt att relatera till andra fans utanför gruppen eftersom hon upplever att de 

inte har gillat Kent på samma sätt och hon tror att det är just känslan av att de gillat 

musiken på samma sätt som fört dem samman. 

 

Många har också träffat andra fans genom Internet. Emeli träffade sin första vän som 

också gillade Kent på Lunarstorm och sa att det kändes som att:“Åh men den här 

personen har också fattat grejen, för det var ju liksom inte alla som hade fattat grejen”. 

Väldigt många har också varit medlemmar på Kents officiella forum. Jenny7 har träffat 

många på sociala medier och Mari berättar om att det funnits en stark gemenskap i fan-

grupper på Facebook. 

 

Michelle8 och Elias10 vittnar om en stor gemenskap bland Kent-fans och båda nämner 

sista turnén som ännu starkare. Michelle känner många fans och Elias menar att det dök 
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upp få bråk i samband med köer och liknande för att alla kände varandra och för att 

“alla har nån slags grundläggande respekt för varandra och typ att såhär ja man 

respekterar att alla vill bäst för sig själva”. Jenny berättar att gemenskapen i köerna 

inte alltid funnits då de flesta haft mindre kompisgäng men även hon tycker att detta 

ändrades under den sista turnén.  

 

Flera fans håller dock inte med om att det fanns en särskilt stor gemenskap bland alla 

fans. Felix berättar om att relationerna ofta varit ganska ytliga och att han inte åkte på 

Kent för att skaffa nya kompisar utan han redan var där med sina kompisar. Miranda14 

kände av gemenskapen under själva konserterna, men att fansen i köer och liknande 

varit uppdelade mycket i gäng vilket skiljer sig från andra konserter hen varit på. Isak12 

menar att han under sista turnén verkligen kände av en gemenskap bland andra fans. 

Han berättade att han upplevde att alla “vanliga” Kent-fans slöt ihop under de sista 

konserterna, det vill säga, inte “Kent The Fans”. 

 

Jenny har lärt känna andra fans genom tidigare vänner och framhåller att den 

gemenskap hon känt till sina närmsta vänner som gillar Kent har varit oerhört stark. 

Michelle har framförallt gått på konserter med två nära kompisar. Linnéa9 berättar att 

hon haft ett litet gäng med kompisar som bara pratar om Kent. Hon berättar att flera av 

hennes kompisar påverkat varandra. Genom bandet har Miranda fått en del goda vänner 

även fast det inte varit något som hen aktivt sökt efter. Varken Nanna11 eller Mari13 har 

direkt sökt sig till andra fans eller fått nära vänner genom Kent, men har ändå upplevt 

en form av gemenskap. Mari har fått en större bekantskapskrets och har många 

kompisar runt om i Sverige som hon kan sova hos och Nanna upplevde en stark 

gemenskap när Kent gav beskedet att de skulle lägga ner och att det då bara var andra 

Kentfans som förstod känslorna.  

 

4.3.3 Semiotisk produktivitet 

Paulina6 och Aino15 berättar att Kent The Fans-kontot började med att Kent skaffade 

Twitter som “Kent The Band” och att deras crew skaffade “Kent The Crew”. De satt 

och skämtade om att starta ett konto som heter “Kent The Fans” i en tråkig kö och så 

blev det så. En anledning var att visa för andra eftersom de är på nästan alla spelningar. 

Till en början var det även en kul grej mot bandet, men växte till något som snarare var 



 
 

 

41 

för deras egen och andra fans skull. Felix16 var inte med när första Kent The Fans-

kontot startade men har varit en del av det. Han berättar att han varit en av de som varit 

mest aktiva på kontot där han bland annat skrivit “kassa skämt”. Han har också lagt upp 

en och annan bild på Instagram. Han förklarar att kontona fyllt en funktion som 

“referensbibliotek” där fansen under turnéerna kunnat kolla på bilder för att skilja 

mellan olika spelningar, t.ex. vilken tröja Jocke bar på en specifik spelning och 

liknande. 

 

Isak12 var en av de som hjälpte till att arrangera avskedsparaden inför sista konserten 

med Kent. Han berättar att de var några stycken på en Facebook-grupp som spånade på 

samma idéer och att de fick enorm respons från andra fans som ledde till att paraden 

blev av. 

 

4.4 Musikupplevelser 
4.4.1 Att lyssna på musiken 

Paulina6 berättar att hon lyssnar på Kent iallafall någon gång varje dag och hon skulle 

inte säga att det finns “speciella tillfällen” då hon lyssnar på bandet. Elias10 svarar att 

han lyssnar ohälsosamt mycket på Kent, med ett skratt och även han tycker att det alltid 

finns låtar som passar alla situationer och han säger att han inte kan knyta det till någon 

speciell känsla. Även Linnéa9 och Felix16 lyssnar ofta och tycker att bandet funkar i alla 

situationer och för alla humör. 

 

Det finns fler som lyssnar på bandet ofta. Mari13 lyssnar dagligen och Nanna11 lyssnar 

nästan varje dag. För Nanna kan vara när som helst, när hon är ledsen, när hon är glad 

eller när hon är ledsen för att bli glad. Hon beskriver också att hon har olika relationer 

till olika spår och album beroende på tidsrymd och liknande. Miranda14 lyssnar alltid på 

Kent och det spelar ingen roll om hen är glad eller ledsen. Emeli5 däremot lyssnar inte 

längre så ofta på Kent, men berättar att det alltid är trevligt att göra det.  

 

Paulina förklarar att hon har spellistor med sorgliga låtar när hon är på det humöret och 

Aino15 berättar att när hon inte vet vad hon ska lyssna på så brukar det alltid landa på 

Kent. “[...] om jag är typ ledsen eller otrygg lyssnar jag på Kent för att det känns skönt 

liksom”. Även Emeli nämner att det känns tryggt att lyssna på Kent. Mari som har ett 
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ganska tufft jobb inom psykiatrin och berättar att hon alltid startar Kent när hon har haft 

energikrävande möten med patienterna och hon berättar att hennes rädsla, ångest och 

oro dämpas när hon lyssnar på Kent. Även Jenny7 har framförallt lyssnat på Kent när 

hon har haft det jobbigt och behövt stöd eller behövt höra texterna. Hon berättar att Kent 

är läkande som en terapi för henne och hon känner att i musiken får hon ut det hon 

behöver. Hon berättar att de favoritlåtar hon har är ganska mörka, men att det är för att 

hon upplever att det är de låtarna som känns och betyder mest.  

 

“Man kan ju alltid… grotta ner sig och fly i musiken och liksom.. ja. Känna att 

det är okej. Och där har ju Kent varit lite speciella, eller väldigt speciella” - 

Miranda Ros, telefonintervju, 2017-12-20. 

 

Felix förklarar att han sällan analyserar texter och att när någon frågar vad låtar handlar 

om kan han inte svara då han inte tänkt på det. Däremot förklarar han att det finns 

enstaka rader som han känner beskriver det han känner för olika tillfällen. Aino känner 

att hon kan relatera till låttexterna och Mari berättar att låten “Stoppa Mig Juni” alltid 

varit speciell för henne och att texten träffade henne perfekt just när den släpptes. 

Linnéa brukar ibland sitta med låttexterna framför sig när hon lyssnar. 

 

Michelle8 berättar att hon lyssnar mycket men tycker att Kents skivor är lite 

årstidsorienterade, att hon känner att vissa fungerar bättre på vintern och vissa på 

sommaren till exempel.  

 

“Nu börjar det bli riktigt höstväder amen då måste jag lyssna på ”Tillbaka till 

samtiden” eller när första snön börjar komma så måste jag lyssna på 

”Hagnesta Hill” eller “B-sidor sida 1” för dom är också såhär vinterkänsla”. - 

Michelle, skypeintervju, 2017-12-19. 

 

Isak12 är inne på samma spår som Michelle när det kommer till Kents musik, men han 

säger att det är framförallt under vintern som han lyssnar på Kent, då det är kallt och 

mörkt, han menar att: “Kent är inte sommarmusik liksom. Det är höst och vintermusik, 

så lite mer då kanske när man går in i sig själv och man är inte ute lika mycket och 

sådär och går in i sina egna tankar”. 
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4.4.2 Att gå på konsert 

Fansen vi intervjuade såg Kent live mellan 7 och 100 gånger. Elias10 berättar att han 

varit på 18 stycken Kent-spelningar, vilket han själv anser är lite. “Men jag förstår att 

människor med normal relation till saker tycker att det är mycket.” skämtar han. Både 

Emeli5 och Michelle8 beskriver känslan att se Kent som något väldigt speciellt.  

 

“Att… det var nånting i att såhär, första gången jag såg dom så var det såhär.. 

det skakade om typ hela min existens kändes det som. Alltså det var nånting helt 

annat. Det var, det framkallade nån slags känslor som inte tidigare hade 

infunnit sig. Och alltså sen så var det bara så att det slutade aldrig kännas så. 

Det fortsatte liksom va så alltid typ. Ända tills sista gången.” - Emeli Hebrant, 

personlig intervju, 2017-12-04. 

 

Flera av fansen beskriver uppladdningen innan konserten. Miranda14 berättar om den 

speciella känslan när hon äntligen fick se Kent efter att ha varit ett fan i många år och en 

av Emelis favoriter var konserten Storängsbotten 2005, eftersom hon längtat och peppat 

länge inför den. Paulina6 berättar att hon alltid var trött och slutkörd efter att ha varit 

nervös innan konserterna, men att när hon sedan stod vid kravallen och bandet började 

spela så kände hon sig alltid så glad och en känsla av att det var värt “allt” infann sig. 

 

Emeli berättar också om att stå längst fram med sina kompisar: “Det känns som att det 

bara är vi då, jag och Kent The Fans typ, och Kent. Och sen alla andra bakom mig bara 

såhär, dom kanske är där men dom märks inte. Lite så..” Även Jenny7 beskriver att 

känslan blir extra stark när hon är på konserten och står bredvid två av sina bästa vänner 

och upplever det tillsammans med dem. Jenny berättar också att hon känner en stark 

kärlek under en spelning, en kärlek som hon inte riktigt kan likställa med annan kärlek. 

Hon förklarar det som att alla vill uppleva känslan av kärlek och lycka igen, likt när 

man är kär i någon så vill man ofta vara med personen hela tiden. Miranda beskriver att 

se Kent som jättehärligt och glatt, men att det också fanns en speciell känsla som är svår 

att sätta ord på. Hen beskriver att det är härligt att vara i ett publikhav med andra som 

också tycker om bandet och att vara glad. Aino15 berättar att konserterna varit euforiska 

och att det blivit som ett kicksökande.  
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Aino berättar också att det ofta har känts tomt och att hon varit ledsen efter att 

konserterna tagit slut, något hon kallar “post concert-depression” då hon förklarar det 

med en känsla av att vara “heart broken”. Även Mari13 berättar att framförallt så kände 

hon en fantastisk glädje som hon blev helt uppfylld av, men istället för att känna glädjen 

efter konserten fylldes hon istället av en enorm tomhet och en vilja att se dem igen.  

 

“För det är någonting... man känner sig så levande och euforisk och som att 

man hittat rätt och att man är på, asså när man står där längst fram och har.. 

man har sin plats och man har sitt band på scenen och man liksom känner sig så 

jävla hemma…” - Aino Oxblod, personlig intervju, 2017-12-01. 

 

Emeli berättar att bandets prestationer inte spelat så stor roll. “Man uppskattar ju dom 

gånger det gått dåligt för dom” skrattar hon. Hon berättar att när strängar gått av, nån 

sjungit fel eller tappat bort sig eller när någon ramlat på scenen är det som gjort 

spelningarna till någonting unikt. Genom att gå på många spelningar går det att lägga 

märke till mindre saker och jämföra spelningarna emellan och Felix16 menar att summan 

av alla konserterna blir större då. Det kan vara saker som att någon sjunger fel eller att 

någon bytt skor och att det är något som gör spelningen unik.  

 

Elias förklarar att det inte är samma sak att se bandet flera gånger eftersom varje 

spelning är speciell på sitt sätt. Enligt Elias blev det aldrig tråkigt och att Kent lyckades 

alltid överraska och leverera nya saker som han inte förväntade sig. Även Linnéa9 

berättar att hon aldrig tröttnade på att se bandet då det finns en viss mystik och spänning 

och hon känner att hon aldrig riktigt lär känna dem till 100%. Även Jenny berättar att 

flera spelningar på samma turné inte är samma sak. Hon berättar att varje spelning är i 

en ny stad med ny publik, att Kent kanske är på ett annat humör, att de har bytt ut några 

låtar och att hon själv har ett annat humör eller en känsla.  

 

“Och…. Jag älskar den här ovetskapen om hur.. ja men hur kommer den här 

spelningen bli. Vi såg dom ju igår och då var det sådär jävla bra, hur kan dom 

toppa det?”  - Jenny Stjernström, telefonintervju, 2017-12-15. 
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Nanna11 berättar att konserterna blev en del av henne och att hon valde att åka på 

konsert istället för andra aktiviteter. Hon berättar att hon hörde om en person som 

berättade att hon hade hoppat över sin bästa väns dop och bröllop för att åka på Kent-

konserter istället. 

 

“Eh, och det är någonting som jag tänkt på många gånger att det skulle kunna 

vara jag som har skrivit det för jag struntade fullständigt i det. Jag åkte på Kent 

och passade det bara in det datumet så då valde jag Kent.”  - Nanna Kristensen, 

telefonintervju, 2017-12-11. 

 

När Nanna beskriver en Kent-konsert berättar hon att det är lite tryggt och bekant. Hon 

känner ofta att hon kan räkna ut vilka låtar som kommer spela och att hon kan känna 

starkt hur det funkar och hur det kommer sluta, vilket landat i en väldigt hemmatrygg 

känsla. Felix berättar att han nästan kunde känna redan vid andra låten om hur 

spelningen skulle bli, till exempel om de var extra taggade eller “normal-nivå”. Han 

förklarar att oftast stämde den känslan också genom hela spelningen, men att han inte 

riktigt kan säga vad det är.  

 

Linnéa har haft både sitt- och ståplats men menar att framförallt de två gånger hon haft 

ståplats var speciella just för att känslan blev mer intim. Hon upplevde att hon kommer 

närmre bandet då och att hon kunde ta till sig musiken på ett annat sätt. Även Mari talar 

med stort engagemang om gången hon vann biljetter till en exklusiv spelning, den var 

speciell menar hon för att hon fick möjligheten att stå så nära bandet. Hon berättar att 

det är den som betytt mest för att hon kände sig väldigt nära dem och delaktig, även fast 

hon inte tycker att det kanske är det bästa bandet gjort rent prestationsmässigt. 

 

4.5 Musikalisk identitet och identifikation 
4.5.1 Relation till musiken 

Emeli5 berättar att relationen till Kent stundtals varit jobbig eftersom den tagit upp 

mycket tid. Hon berättar också att under många år var hon orolig att bandet skulle lägga 

ner och att det kändes som “om dom lägger ner kan jag lika gärna typ dö”. Numera är 

hon tillfreds med den och glad över hur den varit. Paulina6 berättar att när hon började 

lyssna på Kent så var det någonting hon var ganska ensam med då inte så många i 
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hennes närhet gillade Kent. Relationen till bandet blev väldigt speciell då det var det 

första band hon verkligen gillade och det blev speciellt att lyssna på något “eget”.  

 

Kent har påverkat fansens liv på flera sätt. Emeli berättar att Kent har betytt “asmycket” 

för henne och att hon inte vet vem hon skulle ha varit om det inte vore för bandet, även 

fast hon menar att det känns lite lökigt att säga så. Nanna11 tror inte nödvändigtvis att 

Kent påverkat hennes livsval, men de har funnits med henne i hennes liv i 20 år. Hon 

tror att hon skulle varit en annan person utan Kent och att Kent förändrat henne “till det 

bättre”. Felix16 menar att Kent påverkat hans liv eftersom han varit fan i över 10 år och 

att Kent alltid varit med i det mesta han gjort genom alla perioder i livet, även fast han 

inte kan sätta exakta ord på vad som förändrats. Aino15 tror att hon kanske hade varit en 

annan person utan Kent och att de påverkat hennes känslor. Även Michelle8 menar att 

bandet influerat henne som människa och att bandets texter på något sätt influerat 

hennes sätt att tänka och förhålla sig till omvärlden. 

 

“Jag kanske hade haft, jag vet inte, gjort andra saker i mitt liv, jag kanske hade 

haft andra typer av känslor eller jag kanske hade haft så mycket svårare att 

sätta ord på vad jag känner eller förstå vad jag känner och såna saker liksom.” 

- Aino Oxblod, personlig intervju, 2017-12-01. 

 

Flera framhåller att bandet påverkat deras umgängeskrets. Emeli tar även upp att den 

första personen hon var ihop med antagligen berodde på att de båda gillade Kent och 

Aino har genom bandet träffat sin sambo. Emeli och Paulina har fått nästan alla sina 

bästa kompisar genom Kent. Aino förklarar att relationen till Kent är nära 

sammankopplad med det starka gäng hon åkte på konserterna med. “Jag vet inte om jag 

hade åkt på alla 28 konserter på sista turnén om jag inte hade fått göra det med mina 

bästa kompisar liksom. Så det blev liksom en del av relationen till Kent.“ förklarar hon. 

Elias10 berättar han fått många vänner genom bandet och även Jenny7, Michelle och 

Felix nämner att bandet gett dem kompisar. Bandet har också påverkat livet ur andra 

aspekter. Emeli berättar att hon aldrig haft en normal semester tack vare bandet och 

Jenny berättar att bandet i stor grad påverkat henne eftersom hon anpassat sitt liv efter 

spelningarna genom att spara pengar, köpt biljetter och prioriterat detta framför andra 

saker. Hon berättar också att hon offrade en arbetsplats för att kunna gå på Kents sista 
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turné. Flera fans nämner också minnen med bandet som något de värdesätter högt. 

Felix, Elias och Linnéa9 bär med sig många fina minnen och Paulina förklarar att det 

finns väldigt mycket minnen till just Kents musik, att hon kan minnas hur hon varit 

genom perioder i livet och hur allt kändes då. Nanna berättar att Kents låtar har spelats 

på nära släktingars begravningar och hennes barns dop. 

 

Kent har också inspirerat många av fansens livsval. Elias har inspirerats genom att han 

håller på med musik själv och Paulina förklarar att Kent bland annat lett in henne på en 

viss estetisk bana, då hon i gymnasiet tog mycket inspiration från deras estetik. Paulina 

har också ett stort modeintresse som hon upptäckte genom att Kent började ha det. 

Michelle berättar om sitt litteraturintresse som hon ofta inspirerades av i de böcker 

Jocke refererade till i sina låttexter och också Aino berättar att hon inspirerats av Jocke 

Bergs textförfattarskap när det kommit till egna skrivandet. Mari13 berättar att Kent är 

en av anledningarna bakom hennes yrkesval, då hon lyssnade på bandet en dag och 

kände att de hjälpt henne så mycket vilket gjorde att hon också ville hjälpa folk så hon 

bestämde sig för att bli specialist inom psykiatrin. Michelle tror också att Kent är en av 

anledningarna att hon vågade ta beslutet att flytta till Sverige och även en av 

anledningarna att hon känner så starkt för Sverige, då hon egentligen kommer från 

Danmark. Kent var även en av de första anledningarna att hon började lära sig svenska. 

 

Isak12 menar att Kent för honom är lite som ett hemligt lördagsgodis och som en liten 

dagbok. När han väl lyssnar på Kent så är det Kent som gäller. Nanna berättar att 

relationen till Kent är “innerlig” och “hjärtlig” och hon har alltid känt att hon inte kan 

byta ut Kent mot något annat. Hon känner igen sig i att Kent aldrig varit ett medialt 

band med högsta önskan att synas utåt jämt och hon känner sig “hemtam” i deras sätt att 

vara. Miranda14 har svårt att beskriva sin relation till Kent eftersom hen menar att den är 

så självklar. Hen har en känsla som är svår att sätta ord på.. Elias jämför efter en lång 

betänketid sin relation till Kent nästan som en kärlekspartner eller nära släkting som 

alltid finns där. Han menar att det är någon sorts kärleksrelation, likt en familjemedlem, 

eftersom han menar att även om bandet gjort saker han själv tyckt varit mindre bra så 

har han alltid tyckt om och älskat Kent ändå. Han förklarar att han inte haft en liknande 

relation till något annat, eftersom familjerelationer består av andra personer och att 

relationen till Kent är mer är till ett koncept. 
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”Det märktes ju särskilt tydligt nu då förra året när dom la ner liksom, att det 

blev ju nån sorts, men det var ju typ som att få ett dödsbesked från nån släkting. 

Det känns ju jättelöjligt när man säger det men det är asså... det var ju liksom 

så..” - Elias Stegius, telefonintervju, 2017-12-11.  

 

För några av fansen fungerar Kent som något tröstande. Aino tycker att Kent är något 

“tryggt” att lyssna på. Mari skulle beskriva sin relation till Kent som kärlek och hopp. 

Mari berättar att när hon var yngre så sökte hon svaren i deras texter. Kent har fungerat 

som ångestlindring och knark, istället för tabletter, menar hon. Även Jenny förklarar att 

Kent varit ett stöd för henne genom jobbiga perioder i livet, att hon kunnat lyssna på 

dem och kunnat relatera till texterna. Kent har funnits där när ingen annan lyssnat. Hon 

menar att bandet har varit med och format henne, hjälpt henne samt fungerat som en 

glöd i livet och varit en av sakerna som betytt mest för henne och att det var en stor sorg 

när bandet la ner. Även Miranda menar att Kent alltid finns där och att den här 

tryggheten betytt mycket då Kent alltid funnits där och varit en tröst under perioder. De 

har påverkat humöret och psyket. 
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5 Empirisk och teoretisk analys 
Här kommer vi analysera empirin vi samlat in med de tidigare nämnda teorierna. 

Denna analys kommer bidra till en djupare förståelse över relationen ett fan bygger upp 

mot sitt favoritband och vad den betyder. 

 

5.1 Parasocial relation 

Elias10 förklarar att han inte haft en liknande relation till något annat och trots att han 

likställer sin relation till Kent med familje- och kärleksrelationer så menar han att att 

relationen till Kent är en relation till ett koncept, ett band. Detta stämmer bra överens 

med det Gummesson (2008) definierar som en parasocial relation då det är en relation 

till ett varumärke och dess själ. Det är en opersonlig relation, men besitter en stark 

symbolisk mening. 

 

Ingen av fansen har en personlig relation till medlemmarna och många som aldrig 

träffat dem berättar att de ändå fått en uppfattning om dem genom intervjuer, 

dokumentärer, mellansnack och hur de pratar med varandra. Jenny7 har en uppfattning 

om deras åsikter och tycker att dessa är viktiga då hon inte skulle känna lika starkt för 

dem om de till exempel tyckte något som stred mot de mänskliga rättigheterna. Att 

Kent-fansen verkar ha en uppfattning om hur Kents medlemmar är går in i det 

Gummesson (2002) talar om - att den relation som finns mellan konsumenter och 

underhållare sällan är av personlig art, utan istället av parasocial karaktär. Relationen till 

“kändisar” eller underhållare blir en relation till en symbol. Fansen kan på vissa sätt 

“lära känna” den kända personen genom dess olika framträdanden och press, vilket gör 

att de lär känna bilden som porträtteras. Relationen blir personlig från konsumentens 

sida, men opersonlig från den kända personens sida. De flesta av Kent-fansen känner en 

stark relation till bandet, men har svårare att känna att de har en relation till 

medlemmarna för att de är för privata. Däremot upplever flera att de just får en bild av 

bandet genom media, även fast några av dem samtidigt är medvetna om att det bara är 

den officiella bilden av dem.  

 

5.2 Lojalitet & Varumärkeskultur 

Bodet (2011) talar om två olika sidor när det gäller konsumentlojalitet, det är beteendet 

och lojaliteten i attityden. Återköp kan vara en form av beteendelojalitet. Det kan vi se i 
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form av konserter. Alla som vi intervjuat har återkommit till Kents konserter och alla 

har sett bandet flera gånger. Enligt Bodet (2011) kunde specifika matcher stärka 

personens känsla av identifikation med sportlaget och i sin tur även stärka lojaliteten i 

form av attityden mot laget. Även här kan vi istället för matcher se konserterna Kent-

fansen varit på eftersom flera känt starkare för bandet efter specifika konserter och känt 

en vilja att gå på fler. Både Mari13 och Aino15 upptäckte till exempel bandet på 

konserter. 

 

Day (1969) säger att det är attityden som kunderna har mot varumärket som urskiljer 

den sanna lojaliteten. Han menar då att konsumenten har starka intentioner att 

återkomma och rekommenderar varumärket för andra. Vår respondent, Nanna11, berättar 

till exempel att konserterna blev en del av henne, att hon valde att åka på konserter 

istället för andra aktiviteter. Ett annat exempel är att flera av de vi intervjuade har 

tatueringar med Kents logotyp, ett sätt att manifestera för både sig själva och andra sin 

lojalitet mot bandet. Enligt Kapferer (2012) vill alla varumärken ha  så kallade 

“hardcore ambassadörer”, som köper ofta, är involverade och engagerade i varumärket 

samt blir så kallade ambassadörer för varumärket. Det går att se dessa fans som är lojala 

och som även blir en del i kulturen kring varumärket Kent. Blackwell & Stephan (2004) 

säger att fans tar steget längre än vanliga kunder. De menar att fans investerar tid, 

energi, uppmärksamhet, känslor och pengar för att bygga och behålla en relation till 

varumärket. Det som Blackwell & Stephan beskriver passar in på alla fans och kanske 

framförallt de fans som åkt på många konserter då de lagt ner oerhört mycket tid och 

energi på att köa, resa och se bandet. Flera fans har även offrat jobb och semester för att 

kunna följa bandet. 

 

Många av fansen berättade att de brukade bära mer merchandise när de var yngre. Då 

verkade det vara viktigare för många att visa upp att de gillade Kent och att det var en 

del av identiteten. Bodet (2011) diskuterar att om en individ identifierar sig med 

sportlag gör det att det finns en större chans att hen stannar lojal, även om det skulle gå 

dåligt för laget. Att de flesta av fansen tyckte det var viktigt att visa andra sitt Kent-

intresse när de var yngre kan tyda på att de kände att det var en viktig del i deras 

identitetsutveckling samt utveckling som fans och kan också vara en bidragande del i att 

de idag fortfarande känner stark lojalitet till bandet.  
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Fiske i Longhurst & Bogdanovic (2014) menar att fotbollsfans kan uttrycka  sitt fanskap 

genom kläder och merchandise, något som även Laverie & Arnett (2000) skrivit om, då 

de framhåller att bära merchandise kan göra fan-identiteten starkare. Det tyder på att 

många av de fans vi intervjuade framförallt tidigt i sitt Kent-lyssnande kände att de 

kunde uttrycka sin identitet som Kent-fans genom merchandise. Kapferer (2012) 

diskuterar också en gemenskap som kan finnas inom ett varumärke och tar då upp 

fotbollslag, då dessa fans ofta köper merchandise och stöttar laget genom vått och torrt 

genom att närvara vid olika matcher och liknande. Även detta kan vara en anledning till 

varför fansen valt att bära merchandise, till exempel Miranda14 som sökte andra att 

spegla sig i genom att signalisera sin favoritmusik för andra.  

 

Det blir tydligt att flera fans ser det som en naturlig del att bära merchandise då de 

upplever att bandet är en del av dem och något de står för. Lin & Sung (2014) talar om 

“brand infusion” vilket innebär att en konsument upplever sig vara ett med ett 

varumärke, att varumärket är en del av ens personliga identitet. Flera fans är stolta över 

att gilla bandet och beskriver bandet som en stor del av sin egen identitet. Dessa fans ser 

det som naturligt  att bära merchandise. Vissa känner även att de på något vis 

representerar bandet. 

 

Lilliestam (2009) menar att personer ibland upplever att deras person blir kritiserad när 

deras musiksmak blir angripen av kritik. Även Lin & Sung (2014) talar om att 

varumärken kan ligga nära en persons identitet vilket gör att det är något de vill 

“försvara”. Linnéa9 berättar att hon brukade bära mer merchandise när hon var yngre, 

men upplevde att hon ofta fick försvara bandet och att många inte riktigt förstår dem. 

Därför kände hon speciellt förut att hon representerade bandet genom att bära deras 

merchandise. Lin & Sung (2014) kommer också fram till att de konsumenter som är 

“highly infused” med ett varumärke oftare inte reagerar lika starkt mot negativ kritik 

mot varumärket. Varumärket upplevs vara en så stor del av individens identitet och 

därför finns risken för ett positivt bias mot varumärket. Elias10 till exempel menar att 

även om bandet gjort saker han tyckt varit mindre bra så har han fortsatt att älska Kent 

ändå eftersom han ser det som någon form av kärleksrelation eller familjerelation. Det 

är något Duffett (2013) är inne på då han menar att favorit-artisten ibland ses som en 
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vän eller familjemedlem någon de känner och vill försvara. Lin & Sung (2014) menar 

att konsumenterna ser varumärket som något positivt så länge misstaget inte blir ett hot 

mot deras egen självbild. Ett exempel är Jenny som skulle känna att det vore jobbigt och 

svårare att stötta bandet om det skulle visa sig att de hade åsikter hon själv inte kunde 

stå för. 

 

Enligt Kapferer (2012) är det möjligt att se ett varumärke lite som en familj. En likhet är 

att medlemmarna delar uppfattningar och samma “religion”. Swann et al (2009) i Lin & 

Sung (2014) menar att “highly infused”-personer har starka känslor till en grupp, men 

ändå en egen självidentitet. Även de ser det likt en familj där personen är en del av 

något men ändå fungerar som en egen person. Emeli5 diskuterar att hon kände det som 

att det var någon annan som “förstod grejen” när hon träffade sin första kompis som 

också var ett Kent-fan. Flera nämner en stark gemenskap till andra fans och att det tycks 

finnas en känsla av identifikation med andra Kent-fans hos många. Nanna upplevde ett 

större behov av att prata med andra fans när bandet skulle lägga ner då de var de enda 

hon kände förstod hennes känslor.  

 

5.3 Fankultur  
5.3.1 Att bli ett fan 

Flera av Kent-fansen berättar att de blev influerade av sin familj i sitt Kent-lyssnande. 

Wann & Polk i Taylor (2015) diskuterar att influenser från föräldrarna ofta kan vara en 

orsak till varför personer söker sig till grupper. Kolbe & James (2000) talar om att 

personer som är sportfans innan tonåren ofta är influerade av framförallt sin pappa. 

Detta tyder på att några av de Kentfans vi intervjuat följer dessa banor. På ett liknande 

sätt har också flera av Kent-fansen blivit introducerade för bandet av vänner. Cavicchi 

(1998) talar om att ens fanskap ofta har stor inverkan i den sociala världen, inte bara 

med andra fans utan också med familj och vänner med flera. 

 

Många av de Cavicchi (1998) talade med pratar om Bruce Springsteen som någon de 

kanske kände till tidigare eller att de såg sig själva som “vanliga musiklyssnare”, men 

att de kom till en punkt där något förändrades och musiken plötsligt började betyda 

väldigt mycket för dem. Detta var något som det verkade som att flera av våra 

respondenter gick igenom, framförallt de som växt upp med föräldrar som lyssnat på 
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Kent. Duffett (2013) talar om att det som skiljer ett fan från ett icke-fan är att ett fan har 

upplevt en form av känsla som andra inte har. En känsla som de ofta inte kan förklara 

med ord eller rationellt beskriva. Detta är något som har återkommit i fansens svar. 

Flera kunde inte svara på varför de kände så starkt som de gör för bandet, och kanske är 

det en sak som bara helt går att förstås om man själv har upplevt det. 

 

Bradley i Longhurst & Bogdanovic (2014) talar om att rockmusik kan vara en drivkraft 

till att fly en tråkig tillvaro. Nanna11 upplevde sin omgivning som tråkig och berättar att 

hon valde att lyssna på Kent för att ingen annan gjorde det och som ett sätt att synas. 

Kent kanske blev som en väg ut från det. Även Mari13 som upptäckte Kent under en 

spelning på Hultsfredsfestivalen 1994 beskriver att hon blev fångad av Kent eftersom 

att det var något helt annat. 

 

Uteslutande alla Kent-fans i den här studien upptäckte Kent i sin ungdom. Lilliestam 

(2009) diskuterar att det är den här perioden av livet en söker efter sin identitet och en 

förebild kan fungera som hjälp i sökandet. Paulina6 berättar till exempel att det kändes 

som att hon hittade något som var bara hennes. Elias10, som blivit influerad av sin 

pappa, berättar att han inte började lyssna ordentligt på bandet förrän i tonåren då han 

började utveckla sin egen musiksmak. Både Miranda14 och Felix16 började lyssna under 

mellan- och högstadiet, men båda har svårt att ge en exakt historia på hur det gick till då 

de båda upplever att det växte fram på lite olika sätt. 

 

5.3.2 Gemenskap med andra fans 

Nästan alla fans talade om en gemenskap till andra fans som något de värderade högt. 

Kolbe & James (2000) talar om att många trivs att vara medlemmar i en grupp av fans 

och människor som delar samma intresse. Duffett (2013) menar att olika fanklubbar är 

ett ställe att inte bara hitta vänner utan kanske också en partner som delar intresset. 

Aino15 berättar att hon träffat sin sambo via Kent och även Emeli5 berättar att hon till 

exempel fick sin första partner genom bandet. 

 

Fansen har träffat sina Kent-vänner på olika sätt, men att det var vanligtvis genom 

Internet, på konserter eller i köer. Kent The Fans-gruppen skulle kunna ses som ett form 

av fan community som Duffett (2013) beskriver. De är ett nätverk som regelbundet talar 
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med varandra och fungerar på flera sätt som en kollektiv kraft som representerar både 

artisten och fan-gruppen. Han menar också på att det kan vara en orsak att fans behåller 

sitt intresse. Aino talar till exempel om att hon inte tror att hon skulle gått på alla 

konserter på avskedsturnén om det inte vore för hennes vänner och att de åkte 

tillsammans i gruppen. 

 

Kent The Fans-gruppen beskriver varandra som nära vänner. Även Jenny7 har 

framförallt två nära vänner hon åkt med på Kent och den relationen har varit oerhört 

stark. Linnéa9 berättar att hon också haft ett litet gäng som påverkat varandra, som hon 

även åkt med på en del konserter. Duffett (2013) lägger fram att många ser sitt fanskap 

och sitt medlemskap i olika fandoms, som en “familj” för att det ofta är nära relationer 

och att fansen tar hand om varandra samt delar intressen och värderingar.  

 

Kent-forumet är en plattform flera av fansen varit en del av och har hittat andra fans 

genom. Framförallt Mari13 har upplevt en stor gemenskap på just Internet, varit medlem 

i grupper på Facebook och innan det på Kents egna forum. Duffett (2013) diskuterar 

vidare att fans med Internets hjälp har tillgång till obegränsat med information, har 

snabbare möjlighet att interagera med andra fans och kunna ta del av nya sorters publika 

framträdanden från sina idoler. 

 

Några fans säger att de har känt av en stark gemenskap till andra Kent-fans, speciellt 

under den sista turnén. Vissa förklarar att det inte fanns en stark gemenskap tidigare, 

men att de upplever att den blev starkare under sista turnén. Duffett (2013) skulle 

hänvisa till dessa som fanbase, det vill säga kollektivet av fans. En av Cavicchis (1998) 

intervjupersoner talade om att det finns ett “speciellt band” mellan andra fans, även fast 

de kanske egentligen är ganska olika som personer vilket också Lilliestam (2009) talar 

om, att det ibland kan finnas en stark och speciell känsla av att dela “hemligheten” med 

andra fans. Det kan vara dessa typer av känslor som gör upplevelsen av gemenskap 

starkare, särskilt då flera upplevde att gemenskapen blev starkare under den sista turnén 

då alla fans visste att slutet närmade sig. 

 

Däremot fanns det de som talade om att det inte fanns en särskilt stark gemenskap 

mellan Kents “fanbase” då de flesta var där med sina kompisgäng. Aino har svårt att 
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relatera till andra fans utanför Kent The Fans-gruppen då hon inte känner att andra har 

gillat Kent på samma sätt, men att de i gruppen haft liknande känslor inför bandet. 

Cavicchi (1998) diskuterar att det gemensamma intresset kan skapa en känsla av att 

“höra ihop”. Det behöver inte vara för att fansen har delat upplevelser, men att de 

förväntar sig att de delar upplevelser och liknande känslor. Det verkar ju finnas något 

som gör att vissa upplever att de kommer vissa fans närmare än andra, trots att de gillar 

samma band. Det kan tyda på att de upplever att de känner på ett liknande sätt inför 

bandet. 

 

Flera av fansen nämner att de varit på många konserter, men att andra fans varit på fler. 

Även hur länge fansen varit fans är något som är viktigt att poängtera för vissa fans. 

Någon nämnde att de inte har ett behov av att ses som Kents största fans, medan andra 

känner sig förstå bandet bättre än andra. Duffett (2013) och Cavicchi (1998) diskuterar 

hierarkala strukturer bland fans och att det tycks finnas en uppfattning om att det finns 

“olika grader av fans”. 

 

5.3.3 Semiotisk produktivitet 

Semiotisk produktivitet beskriver Fiske i Longhurst & Bogdanovic (2014) som när 

produkten musik betyder något för oss och fans börjar skapa egna saker med musiken 

som grund och är ett sätt att formulera till andra vad musiken eller artisten betyder för 

en. Twitter och Instagram-kontona “Kent The Fans” är ett exempel på hur semiotisk 

produktivitet tar sig uttryck på detta sätt. Eftersom det finns en stark känsla hos fansen 

valde de att börja dela med sig av sina upplevelser med andra fans som också tycker om 

Kent, även om det nödvändigtvis inte var det huvudsakliga syftet till en början. Kontot 

har inte bara fungerat som en marknadsföringskanal till andra fans, utan även skänkt 

fansen bakom kontot underhållning och även kunnat hjälpa dem att skilja mellan olika 

spelningar på turnéerna.  

 

Isak12 är en av personerna bakom “avskedsparaden” i Stockholm inför sista konserten 

med Kent. Detta var ett stort arrangemang som han tillsammans med andra fans 

lyckades styra ihop. Även det blir ett sätt att formulera att musiken betytt mycket och att 

det finns en kraft i att skapa något med grund i ursprungsprodukten som är Kents musik. 

Blackwell & Stephan (2004) diskuterar att det ofta finns starka känslor och en 
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tillgivenhet till fansens favoritmusik, vilket verkar vara en tydlig drivkraft bakom att 

arrangera en hyllningsparad vid bandets avsked. Enligt Duffet (2015) är promotion som 

görs av fans nästan uteslutande utan vinstsyfte, något han kallar för “gift economy” och 

där den enda anledningen är kärlek till artisten. Varken paraden eller fan-kontona har 

haft någon form av vinstsyfte, utan har gjorts med känslor som grund. 

 

5.4 Musikupplevelser 
5.4.1 Att lyssna på musiken 

Flera av våra respondenter sa att det inte direkt fanns några speciella tillfällen då de 

lyssnade på Kent, utan bandets musik fungerar jämt. Det finns alltså en uppfattning om 

att bandet har låtar som passar alla ens humör. Ruud (2013) menar att musik kan 

fungera som ett hjälpmedel för att försöka förklara och upptäcka sitt eget inre och 

Lilliestam (2009) talar om att musik effektivt påverkar våra känslor, sinnesstämningar 

och humör. Till exempel väljer många musik för att påverka sig själva medvetet och att 

förändra eller förstärka sitt humör. Ruud (2013) diskuterar detta som stämningar och 

affektioner som vi inte riktigt kan sätta ord på. Många av fansen upplever att det finns 

en Kent-låt för varje känsla och hade svårt att säga att bandet bara fungerar att lyssna på 

i ett speciell humör. Nanna11 förklarar att hon känner att hon har olika relationer till 

olika spår och album beroende på tidsrymd och liknande. Michelle8 och Isak12 tycker att 

Kents skivor är lite årstidsorienterade. Paulina6 förklarar att hon har spellistor med 

sorgliga låtar när hon är på det humöret, vilket Lilliestam (2009) menar är vanligt att 

musiklyssnare kategoriserar låtar i olika känslolägen.  

 

Flera fans använder Kent som stöd. Mari13 lyssnar på Kent dagligen och hon upplever 

att Kent fungerar ångestdämpande när hon har haft tuffa möten i arbetet. Även Jenny7 

går till Kent när hon har det jobbigt och beskriver Kent som en terapi för henne där hon 

genom Kent får ut sina känslor. Ruud (2013) menar att musik kan få en terapeutisk 

funktion som kan hjälpa att komma över jobbiga händelser. Det kan vara känslan av att 

en artist sjunger det som en känner eller att personen drabbas av så kallad 

“känslomässig smitta” när personer känner igen sig i känslan i musiken och imiterar det 

i sig själv. Det kan tyda på att vissa av Kent-fansen använder Kent på ett liknande sätt 

då de upplever att musiken förstår ens känslor. Även Lilliestam (2009) menar att 

personer kan få ut sina känslor genom musik och och att musik kan trösta och visa att 
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personen inte är ensam i sina känslor. Även Ruud (2013) säger att det är möjligt att bli 

tröstad av musik, eftersom den finns kvar när andra lämnar eller visa liknande 

erfarenheter och känslor. Det kan också finnas en trygghetskänsla i att lyssna på 

speciella låtar vid oro och rädsla. Både Emeli5 och Aino15 tycker att Kent är tryggt och 

skönt att lyssna på. 

 

Flera av fansen nämner att texterna är viktiga för dem. Jenny berättar att hon behöver 

höra texterna ibland när hon har det jobbigt och hon upplever att Kent säger det ingen 

annan gör. Lilliestam (2009) menar att texter kan trösta, uppmuntra, bidra till 

igenkänning eller formuleringar av tankar och känslor personen själv inte kan återge. 

Låttexterna blir därigenom en stor del av upplevelsen att lyssna på musiken. Lilliestam 

(2009) diskuterar dock att alla har olika relation till texter. Felix16 förklarar till exempel 

att han väldigt sällan analyserar texter och inte vet vad olika låtar handlar om, även fast 

han ibland har några enstaka rader som han kan relatera till. 

 

5.4.2 Att gå på konsert 

Några fans menar att till exempel köandet och förberedelserna blir en del i 

uppladdningen inför konserten. Enligt Lilliestam (2009) har konserten sin början långt 

innan första låten för fans, då det kan röra sig om biljettköp, musiklyssnande och 

köande. Cavicchi (1998) diskuterar också att det finns en ritual i detta för fansen, vilket 

också blir en del av upplevelsen. 

 

Emeli5 och Michelle8 beskriver en känsla som de känner någon annanstans än på Kent. 

Flera andra beskriver konserterna med ord som “speciell känsla”, att det är svårt att sätta 

ord på, en stark glädje, “värt allt”, “det bästa jag vet” och “stark kärlek”. Ruud (2013) 

talar om att musik kan ge uttryck för känslor som är svåra att förklara. Han talar också 

om att det kan finnas en känsla av att bli ett med musiken, att den kan uttrycka känslor 

och ge oss mening. Det går också att tolka fansens beskrivningar av sina 

musikupplevelser som transpersonliga (Ruud 2013), då de använder liknande ord som 

stämmer överens med andlighet, känslor av stark glädje, starkt fokus, kärlek, frihet och 

omedvetenhet om omvärlden. Aino15 beskriver konserterna som euforiska och att det 

var ett sökande efter kickar att gå på konserter. Hon och Mari13 beskriver en känsla av 

tomhet efter konserterna och en ledsamhet över att spelningen är över. Då det rör sig om 
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starka musikupplevelser kan det göra att det finns en tomhet kvar när spelningen tagit 

slut. 

 

Nanna11 förklarar att hon alltid upplevde det som något trygg och bekant att se Kent. 

Ruud (2013) menar att förväntningar kan infrias i musiken och genom känslan att bli ett 

med musiken så uppstår en stark samhörighet till den, vilket kan vara en beskrivning på 

Nannas känslor inför spelningarna.  

 

Flera fans berättar att bandets prestationer inte varit det som nödvändigtvis gjort 

spelningarna till bra spelningar. Emeli talar också om att de mest minnesvärda 

spelningarna ofta varit de där bandet gjort fel på olika sätt medan Linnéa9 och Mari 

pratar om en närhet till bandet. Duffett (2013) diskuterar att musikfans kan agera ut på 

ett mer personligt, privat och emotionellt sätt när de är på en konsert för att de är en del 

av en stor kollektiv massa. Elias10 talar om att ha kontakt med dem på scenen när man 

står längst fram. Duffet (2013) talar om att det kan vara möjligt att utbyta något 

emotionellt med banden under konserten. Det tycks vara en viktig del för till exempel 

Elias och något som blir en del av upplevelsen att se konserten. 

 

Vissa fans nämner också sina vänner som en del av upplevelsen. Emeli diskuterar att det 

är viktigt för henne att stå längst fram då hon upplever att det bara är hon, bandet och 

hennes kompisar i Kent The Fans som är där och även Jenny7 förklarar att känslan blir 

starkare när hon står bredvid två av sina bästa vänner. Cavicchi (1998) menar att många 

fans ser sig själva som att de är en del av uppträdandet. De sjunger med, dansar och 

liknande. Detta är något som förstärks när fansen är där med sina vänner. 

 

Både Felix16 och Jenny diskuterar detaljerna i konserterna. Varje spelning är unik. Felix 

säger att genom att gå på många spelningar går det att lägga märke till mindre saker och 

jämföra spelningarna emellan och att summan av alla konserterna blir större då. 

Cavicchi (1998) menar att det finns en skillnad mellan publikmedlemmar och fans, 

eftersom publikmedlemmens känslor över konserten är mer temporära och inte lika 

starka. Ruud (2013) diskuterar att en konsert upplevs individuellt men att det finns en 

skillnad mellan fansen och “icke-fansen”. På så vis går det att se fansens upplevelser 
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som något som andra konsertbesökare kanske inte lägger märke till eller värdesätter lika 

högt. 

 

5.5 Identitet & identifikation 

Många av fansen talar om att de är annorlunda personer tack vare bandet och att mycket 

förändrats genom att bandet kommit in i deras liv. Ruud (2013) menar att för vissa 

människor är musiken så viktig för den egna självuppfattningen att det kan vara 

otänkbart med ett liv utan den. Musiken kan få en form av existentiellt värde i personers 

liv, då den upplevs som “en del av dem” och som “något som alltid finns där”. Alla 

Kent-fansen nämner att bandet påverkat deras liv på olika sätt och flera nämner också 

att bandet varit en del av deras liv under så lång tid att de menar att Kent blivit en 

självklar del av deras liv. Taylor (2015) talar om att fan-identiteten kan vara en starkt 

personlig identitet, medan den för andra hänger ihop mer med ens sociala identitet, samt 

att identiteten som fan är en av många identiteter. För många av fansen är identiteten 

som Kent-fan framträdande och uteslutande alla såg sig själva som Kent-fans. Emeli5 

berättar till exempel att hon tidigare upplevde det så starkt att hon kände det som att hon 

“lika gärna kunde typ dö” om bandet skulle lägga ner, vilket tyder på att Kent då var en 

otroligt stark del i hennes identitet. 

 

Både Paulina6 och Nanna11 berättar att när de började lyssna på Kent så var det 

någonting de var ganska ensamma om och upplever att relationen till bandet blev 

väldigt speciell då det blev något “eget”. Elias10 blev introducerad för bandet genom 

sina föräldrar, men berättar att han ändå återupptäckte bandet när han började skapa sina 

egna musikpreferenser. Enligt Ruud (2013) skapar vi oss en egen musikalisk portfölj 

som tar sig uttryck i en personlig musiksmak. Den blir något som uttrycker människors 

identitet och blir som en känsla av ett eget privat rum som andra inte når med egna 

upplevelser, tankar och känslor. Det kan också handla om en önskan om självständighet. 

De här fansen verkade tycka att det var något stort i deras liv att få något “eget” och att 

Kent var en del i att hitta den egna självständiga identiteten. 

 

Många fans berättar också att de har många minnen till Kents musik och Kents låtar har 

spelats begravningar och dop. Enligt Ruud (2013) är personers musikminnen viktiga för 

att förstå vart en person kommer ifrån och vad som är viktigt för personen. Enligt Ruud 



 
 

 

60 

(2013) är det just musikupplevelserna som är viktiga för personers identitetsbyggande, 

snarare än musiken i sig. Ofta sammanfaller musikupplevelserna med sociala 

förändringar som städer, till bestämda tidsepoker, signifikanta händelser och relationer 

till andra personer. Då flera av Kent-fansen talade om att de har många minnen till 

bandets musik så tyder det på att musiken varit framträdande i viktiga livshändelser. 

Tydligt blir det när Nanna talar om att Kent spelats på begravningar och dop. Det verkar 

också som att musiken ofta har knytits an till minnen som betyder mycket för fansen. 

 

Flera av fansen har upplevelsen att Kent påverkat deras liv på olika sätt. De har fungerat 

som influenser för bland annat modeintresse, skrivande och yrkesval. Ruud (2013) 

menar att unga ofta använder förebilder som spegel för sig själva. Det är tydligt att Kent 

och Kents musik påverkat flera av fansen i olika livsval, de har kunnat identifiera sig 

med personerna men också med låttexterna. Lilliestam (2009) menar att en människas 

identitet är något som byggs upp under en människas liv genom det personen gör och 

intresserar sig för. Då alla fansen haft någon form av intresse för bandet har de 

antagligen tagit hjälp av dem, inte bara identifierat sig med, utan också intresserat sig 

för Kent och integrerat Kent i sin egen identitet. 

 

Enligt Laverie & Arnett (2000) kan relationen till ett sportlag vara något som gör att en 

individ vill presentera sig som ett fan till laget. Det kan också vara något personligt som 

individen vill hålla för sig själv. Williamson i Ehn & Löfgren (2001) menar att hur vi 

väljer att klä oss är en del av vår identitet och hur vi vill ses av andra. När det gällde 

frågan att bära merchandise med Kents logotyp var det flera av fansen som svarade att 

de inte har det behovet idag, att relationen till bandet mer är på ett personligt plan. Att 

visa omvärlden att en älskar Kent var ofta något som kändes viktigare under tonåren och 

att det ofta var en del i att hitta sin identitet. Detta visar att det är väldigt individuellt 

med hur individer ser sig själv och deras relation till bandet, men det verkade vara 

viktigare att visa upp i sina tonår än som vuxen. Däremot berättar några av fansen att de 

är stolta över att vara ett fan till Kent, att det är något viktigt i deras identitet och att de 

gärna bär deras merchandise. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi presentera och diskutera de slutsatser vi kommit fram till 

baserat på vår empiriska och teoretiska analys. 

 

6.1 Sammanfattning av syfte 

Syftet för denna studie har formulerats på följande sätt: 

 

“Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fans relation till ett band tar sig 

uttryck. Vi vill ta reda på vad som gör att fans blir dedikerade till ett band och 

vad det betyder för ett fan att engagera sig i relationen till sitt favoritband. 

Detta gör vi genom en fallstudie av lojala fans till ett svenskt rockband” 

 

Med grund i detta syfte har vi försökt bygga en förståelse för hur relationen ser ut 

mellan fans och deras favoritband. Vi har också undersökt vad det kan betyda för ett fan 

på ett personligt plan att ha en relation till ett band. Vi valde det svenska rockbandet 

Kents fan som exempel för studien. Genom att analysera vår empiri och teori har vi 

kommit närmare en djupare förståelse och kommer i detta kapitel sammanfatta de 

slutsatser vi kommit fram till och besvara syftet. 

 

6.2 Besvarande av syfte och forskningsfrågor 

Vår uppfattning är att vi har uppfyllt vårt syfte då vi skaffat oss en djupare förståelse för 

hur relationen mellan Kent och Kents fans kan ta sig uttryck samt vad det betyder för 

fansen som individer.  

 

6.2.1 Hur kan relationen till ett band se ut för ett dedikerat och lojalt fan? 

I vår undersökning har vi kommit fram till att relationen till ett favoritband kan se ut på 

olika sätt och även gå i olika perioder. Relationerna har börjat på olika sätt, antingen har 

fansen blivit influerade av familj, vänner eller andra i sin omgivning, eller har upptäckt 

dem på egen hand. Alla tycks dock ha kommit till en punkt där de plötsligt ansett sig 

vara fans och fått en känsla de inte riktigt kunnat sätta ord på. Det tycks finnas likheter 

till Cavicchis (1998) studie där fansen plötsligt slutade se sig som enbart musiklyssnare 

och istället fans. För vissa av fansen i vår studie blev Kent något eget och speciellt. 

Nästan alla fans berättar också att relationen tog sin början i deras ungdom och flera 
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fans talar om att de hittade sin egen musiksmak eller att bandet kom in i deras liv “när 

de behövde det” och bandet verkar i många fall ha blivit en del i fansens 

identitetsutveckling.  

 

Relationen till bandet tycks också vara en relation till andra fans. Medlemmarna av fan-

gruppen Kent The Fans nämner alla att de mötts i sitt intresse för bandet och att det på 

många sätt stärkt deras drivkraft att till exempel vilja följa Kents konserter. Flera fans 

nämner också att de har fått väldigt nära vänner som de också talar med utanför Kent. 

Några av fansen upplevde det som att det fanns någon form av gemenskap mellan alla 

fans och att det var tydligt att de delade intresset med de andra fansen i till exempel 

köer, även fast den bilden inte delades av alla. Det verkar ändå som att nästan alla känt 

att de kunnat dela sina känslor och upplevelser av Kent med vissa nära vänner som 

också är fans iallafall. En annan aspekt av relationen till Kent är att det hos vissa verkar 

finnas en uppfattning om att det finns “olika grader av fans” då några fans var noga med 

att poängtera att de inte varit på lika många spelningar som andra fans till exempel. 

 

Ett annat uttryck för relationen och dess betydelse för fansen är den form av semiotisk 

produktivitet vi sett från våra intervjusvar. Fan-kontona Kent The Fans har visat upp 

fansens upplevelse av Kent och ett fan låg bakom en hyllningsparad till bandet. Inget av 

dessa hade någon form av vinstsyfte, vilket tyder på att dessa fans agerat med sin kärlek 

för bandet som motivation. 

 

Då ingen av de fans vi intervjuade har en personlig eller privat relation till 

bandmedlemmarna tyder det på att fansen istället har en relation till bandet Kent. Det 

innebär att det snarare är en symbolisk relation, en parasocial relation till varumärket 

Kent då det inte innefattar personliga utbyten. Flera fans tycker sig ha en bild av och 

upplever att de “känner” medlemmarna, men är ändå medvetna om att relationen inte är 

privat. Trots att relationen är av en mer symbolisk karaktär innebär det ändå att 

relationen till Kent är stark och flera fans tycker sig kunna identifiera sig med 

bandmedlemmarna, låtarna och texterna. 

 

Vi har kunnat se att relationen till Kent bygger på en lojalitet som tas i uttryck på lite 

olika sätt. Ett av de tydligaste sätten är att många fans gått på en mängd spelningar och 



 
 

 

63 

hela tiden velat gå på fler, något som fungerar likt återköpslojalitet som Bodet (2011) 

diskuterar. Det är också tydligt att många fans gått steget längre, inte bara i att åka långt 

till konserter, utan flera har också köat utanför konserter, valt bort andra saker för att 

kunna åka på spelningar, tatuerat sig och burit merchandise. Det är både en vilja att 

återkomma, men samtidigt ett uttryck för att rekommendera och visa upp bandet för 

andra. 

 

Något annat som kom fram i vissa intervjuer är att några fans upplever att de står bakom 

Kent även om de inte tycker att allt de gjort är fantastiskt. Lin & Sung (2014) menar att 

ett varumärke kan ses som en del av en och en del av ens identitet, vilket kan leda till ett 

positivt bias. Den känslan verkar några fans ha inför bandet. Ingen av fansen berättade 

något negativt om Kent och alla verkade måna om att prata positivt om bandet. 

 

Det går också att se att Kent som en form av varumärkeskultur i och med att många fans 

känner igen sig i musiken och i andra fans, samt att många vill uttrycka att de är en del 

av fenomenet genom exempelvis merchandise, tatueringar och köande. Det är också 

möjligt att tolka relationen till Kent som musikupplevelser. Då i första hand genom att 

fansen lyssnar på musiken och såg bandet live, men att upplevelserna av dessa är väldigt 

individuella. 

 

6.2.2 Vad betyder en sådan relation för ett fan? 

Många av fansen värdesatte gemenskapen till andra fans väldigt högt och många 

berättade att de genom bandet mött sina bästa vänner. Några har även mött partners 

genom bandet. Det ger en bild av att relationen till Kent ibland också är en del i 

relationen till andra nära människor i fansens liv. 

 

Många fans menade att Kent har låtar för alla tillfällen och känslor och att det fungerar 

som ett sätt att reglera humöret, likt den “känslomässiga smittan” (Ruud, 2013). 

Musiken har också fungerat som ett sätt att spegla ens inre som Ruud (2013) skulle 

förklara det. Det tycks också finnas minnen knutna till olika låtar, samt låtar som fyller 

olika funktioner för olika fans. Dessa musikminnen är något som antagligen påverkat 

identitetsbyggandet, eftersom musikupplevelser och minnen av dessa ofta är 

sammankopplade med olika sociala förändringar. 
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Kent verkar också fungera som något tryggt och ett sätt för vissa fans att må bättre. 

Vissa upplever att de blir gladare genom att lyssna medan andra känner att de får ut sina 

känslor till musiken och upplever att texterna säger det de känner. Texterna har olika 

betydelse för olika fans, men flera fans känner att de kan relatera till och identifiera sig 

med dem. 

 

Konserterna verkar ha en central funktion för många fans. Flera beskriver det som något 

de inte riktigt kan sätta ord på men tycks röra sig om starka känslor och att de ord 

fansen använder nästan kan tolkas som transpersonliga upplevelser (Ruud, 2013). Flera 

fans diskuterar att det är viktigt att stå längst fram för att känna en närhet till bandet och 

till sina kompisar. Att vara på konserten med sina kompisar tycks vara en viktig del av 

upplevelsen för flera fans och att det blir en del av själva uppträdandet. Vissa fans 

nämner också att detaljerna i konserten är något värdefullt och fansen nämner saker som 

kanske inte alla konsertbesökare skulle lägga märke till. Det blir ett uttryck för det 

Cavicchi (1998) och Ruud (2013) talar om, att konserterna upplevs på individuella sätt, 

speciellt mellan de riktigt dedikerade fansen och “vanliga musiklyssnare”. 

 

Flera av fansen menar att Kent påverkat deras liv och att de blivit annorlunda personer 

tack vare bandet. Det kan tyda på ett existentiellt värde som Ruud (2013) beskriver där 

musiken är en så självklar del av personens självuppfattning att personen inte kan se sitt 

liv utan den. Flera fans ser bandet som en del av dem eller deras identitet. Identiteten 

som fan till Kent verkar vara något alla känner igen sig i, kanske framförallt då vi sökte 

fans till denna uppsats med kriteriet att det skulle vara just Kent-fans. Kent har också 

påverkat flera av fansens liv och inspirerat dem till olika saker. Tydliga exempel är de 

som blivit inspirerade i yrkesval och andra stora val i livet. 

 

Flera fans har också upplevt Kent som något “eget” och som en del i sin självständighet. 

Att lyssna på Kent har varit något speciellt och blivit som Ruud (2013) talar om ett eget 

rum som uttrycker personens identitet, upplevelser, tankar och känslor. Flera fans talar 

om Kent som något att återkomma till och som de känner sig trygga med. Trots att Kent 

numera lagt ner verkar alla känna att Kent fortfarande fyller en funktion och alla lyssnar 

mer eller mindre fortfarande på musiken. 
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6.3 Teoretiska implikationer  

Som redan har nämnts finns det en del forskning om fans, men oftast ur ett företag eller 

varumärkets perspektiv. Syftet med denna uppsats har alltså varit att öka förståelsen om 

fenomenet musikfans, men ur fansens perspektiv och på så sätt försöka fylla det gap 

som vi upplever finns i forskningen. Dedikerade fans har lätt setts som hysteriska, men 

med vår forskning hoppas vi kunna visa en annan sida av dedikerade fans och att den 

bild som finns av hysteriska fans istället handlar om djupa känslor och en nästan 

villkorslös kärlek till favoritbandet.  

 

Genom att analysera den empiri vi samlat in kan man se att det finns likheter mellan 

olika fans som går att koppla till tidigare forskning och litteratur. Däremot har vi inte 

kunnat göra en generalisering eftersom det fortfarande handlar om väldigt personliga 

historier. Det kan tyda på att det är komplext att försöka generalisera fans då de har 

oerhört individuella upplevelser. Vi har också upptäckt att det finns en skillnad mellan 

olika teorier och de historier vi fick fram. Tydligast är att det är svårt att se fansens 

relation till bandet helt i överensstämmelse med teorier om parasociala relationer, 

lojalitet och varumärkeskultur då dessa oftast har varumärkets perspektiv. Även den 

forskning som gjorts om fans stämmer inte alltid överens med de intervjusvar vi fick. 

Mycket av den fan-forskning som nämns i litteraturöversikten berör fans av olika 

sporter, vilket vi tror kan skilja sig en del från musikfans även om vi också hittat 

likheter till dessa. Vi vill tro att denna studie därmed satt musikfans och deras 

dedikation och fanskap i centrum. 

 

I vår undersökning kom vi fram till att gemenskapen till andra fans verkade vara en 

viktig del i relationen till favoritbandet. Detta har även Cavicchi (1998) skrivit om, men 

vi upplever att det blev något väldigt tydligt i denna studie då så många nämnde att 

bandet gett dem vänner för livet och att vännerna var en stor motivation att följa 

konserterna. 

 

Fans är en intressant typ av konsumenter och vi tror att fans kommer spela en stor roll i 

framtidens musikmarknad. Det var en av de största anledningarna till att vi ville bidra 

med forskning om fans ur fansens perspektiv med syftet att förstå fans bättre och se vad 
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som är viktigt för fans. Vi har kommit fram till att fans ofta har starka känslor till sitt 

favoritband och att de ofta har trogna relationer till bandet. Relationen är därmed ofta av 

stark karaktär och även fast det kanske är allmänt känt så har vi upptäckt att det finns en 

villkorslöshet som får fans att gå genom eld för sina favoritartister. 

 

6.4 Praktiska implikationer 

Vi har genom denna undersökning kommit fram till att fans besitter en stor möjlighet i 

och med deras engagemang och att det kan fungera som en inspiration till andra band 

och företag som har fans. Det har blivit tydligt för oss att fans inte bara spelar rollen 

som konsumenter av musik, utan att deras fanskap sitter väldigt djupt och rör sig om 

känslor och affektioner som inte alltid är så lätta att sätta ord på men som är en stor del 

av deras identitet och liv. Aktörer i musikbranschen skulle kunna skaffa sig en djupare 

förståelse kring hur fanskap fungerar och försöka komma på nya vägar att integrera 

relationen mellan fansen och musikartisten när det kommer till marknadsföring av 

musik, då det blivit tydligt att fans är något nödvändigt för att kunna sälja sin musik och 

andra relaterade produkter. 

 

Vår förhoppning är också att fans ska kunna ta del av våra resultat och förstå sig själva 

och sitt fanskap bättre. Vi ville hjälpa till att sätta ord på de starka känslor som kan 

finnas till favoritartisten och även visa på att fanskap inte alltid stämmer överens med 

medias bilder. 

 

6.5 Avslutande reflektion och förslag på framtida studier 

Att studera fans i vårt examensarbete har varit oerhört intressant och har inte bara givit 

oss otroligt inspirerande samtal med fans, utan de har också fått oss att fundera på vårt 

eget fanskap och relationerna vi själva har till våra favoritband. Den här uppsatsen har 

också givit oss tankar om musikbranschen och drömmar om att försöka integrera fans i 

den framtida marknadsföringen.  

 

Efter att ha gjort den här undersökningen har vi kommit fram till att fans är ett intressant 

område att forska i där det fortfarande finns många luckor att fylla. Framtida studier 

skulle kunna handla om skillnader mellan fans grundat på till exempel kön, musikgenre, 

ålder, geografi med flera då det är något vi inte fokuserat på. Det skulle vara intressant 
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att ta vidare frågan om den semiotiska produktiviteten och den så kallade “gift 

economy” som skulle kunna vara en stark marknadsförande kraft för företag och i 

huvudsak artister och band, där fans på olika sätt promotar sitt favoritband för att de 

känner starkt för bandet. Det skulle också vara möjligt att gå in ännu mer på en 

identitetsbyggande nivå och försöka förstå varför vissa fans blir så dedikerade och andra 

inte. Vi uppfattar att forskning om musikfans ur detta perspektiv ofta saknas och 

uppmuntrar till att fortsätta studera fans och deras kärlek till sina favoritband.  

 

6.6 Studiens begränsningar 

Då vår studie varit en begränsad fallstudie har vi inte kunnat komma med generella 

svar, utan har försökt analysera våra resultat med hjälp av tidigare teorier. Vi är 

medvetna om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om vi hade valt ett annat band. 

Att den här studien blev en fallstudie om Kents fans har antagligen givit en vinkel som 

inte skulle funnits om det varit ett annat band. Det är också viktigt att poängtera att Kent 

lade ner 2016, ungefär ett år innan denna studie gjordes, vilket kan ha resulterat i att 

bilden som presenterats från fansens sida varit något nostalgisk, att de haft känslor av 

sorg och därmed eventuellt använt andra ord än om bandet fortfarande skulle varit 

aktiva. Studien skulle förmodligen sett annorlunda ut om vi valt att lägga fokus på andra 

aspekter av fanskap då vi till exempel valt bort att fokusera helt på samlande.  

 

Något som varit aningen kämpigt är det faktum att den mesta litteratur vi stött på varit 

skriven ur ett varumärkes- eller företagsperspektiv vilket emellanåt gjort det svårt att 

hålla kursen och ha fansen synvinkel i första hand. Detta har vi hanterat genom att välja 

bort mycket litteratur som skrivits om varumärken. På ett liknande sätt har vi också tagit 

del om forskning om fans, men som ofta varit fans av olika sporter eller supportrar till 

lag. Vi har kunnat se likheter till musikfans och framförallt identifikationsfrågorna, men 

vi stötte också på motståndet då sporter inte tar hänsyn till upplevelsen av musik eller de 

känslor som ofta finns i musikaliska verk. 

 

Vi har också haft lite problem att vara helt objektiva och att “kill our darlings” när det 

kommit till de historier vi fått fram i empirin. Vi har hanterat detta genom att tvinga oss 

att förhålla oss till studiens syfte och tvinga oss till objektivitet, även fast fansens 

berättelser skulle kunnat fylla en hel bok. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1  
8.1.1 Intervju-guide 
 
 

Berätta om inspelning/transkribering 

Fråga om det är ok att använda riktigt namn? 

Namn 

1. Varför Kent? 

a. Historia: när och hur relationen började, relationens utveckling, varför 

hen fastnade. 

b. Relation till bandet innan 

c. Egen beskrivning och upplevelse av relationen 

d. Att vara fan till Kent (fördomar och reaktioner) 

e. Liknande fan-relation till annat 

f. Betydelse att vara ett fan, påverkan på livsval, vad som förändrats 

2. Fankultur 

a. Att lyssna på musiken 

i. Favoritlåt 

ii. Situationer personen lyssnar 

b. Att se en konsert 

i. Favoritkonsert, antal konserter 

c. Att köa 

d. Att bära merchandise/tatueringar (varför?) 

e. Kent The Fans konton på sociala medier (endast Kent The Fans) 

3. Gemenskap 

a. Upplevelse av gemenskap 

b. Att söka sig till andra Kent-fans 

c. Att bli en del av Kent The Fans (Endast Kent The Fans) 

4. Relationen till bandmedlemmarna som personer 

a. Möten med bandmedlemmarna 

b. Behov av möten 

c. Om att se bandmedlemmarna som idoler 

d. Att kunna identifiera sig med medlemmarna 
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