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Abstract 
The main purpose with this report is to analyse and to immerse the difference or 
similarities of fans to different artist and bands. The data I use in this report are based 
on answers from interviews with six different fans. 3 for each artist/band. I compare the 
answers with required reading and other literature within this field of work. To briefly 
round up and to summarize my work is that the difference between the fans are not that 
big as I expected.  

Nyckelord 
Thåström, Metallica, Fans, Intervju & Analys.  
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1.Inledning 
”Musik har dominerat mitt liv så länge jag kan minnas. Toner har fyllt mitt inre som 
vinden fyller segel. Rytmerna har hamrat sig in i varje ben, nervbana och blodkärl och 
visat att tid och rum kan vridas, bändas och omvandlas.”  1

Precis som Peter Bryngelsson beskriver sin känsla till musik känner jag också och 
säkert flera tusentals till. Jag har varit musikälskare så länge jag kan minnas och denna 
musikaliska kärlek gör mig nyfiken och intresserad på vad det innebär att vara fans till 
specifika artister och band. Thåström och Metallica känns både lika olika som lika. 
Synonymt för dem båda är viljan och kraften att gå sin egen väg för sin egen skull. 

 Bryngelsson, Peter (2017) Musik på blodigt allvar, s.7.1
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1.1 Min bakgrund  
Som tonåring hade jag en väldigt enkel och smal musiksmak där hårdrock, eller rättare 
sagt 80-tals Thrash Metal som Metallica, Megadeth och Slayer, var det enda som 
betydde något när det kom till musik. Och musiken betydde otroligt mycket för mig 
redan då.  

Men det var när jag som 17-åring träffade massa nya människor, och livet i sig var lite 
uppochner, som min musiksmak började utvecklas åt alla möjliga håll. Musiken blev 
både hårdare, lugnare, svårare och enklare. Band som Nine Inch Nails, Radiohead, 
Opeth, Refused, The Smiths, Kent, Khoma och artister som Johnny Cash, Anna 
Ternheim och framförallt Thåström gjorde min värld rikare. Jag började samla på 
skivor, vinyler, gick på alla sorters konserter och festivaler och mitt egna gitarrspelande 
ändrades från Metallica-riff till lugna visplock och pianotoner.  

Med detta som kort bakgrund har jag alltid varit nyfiken på hur fans tänker och 
fungerar. Jag själv gick från att vara ett stort Metallicafan till att bli ett ännu större 
Thåströmfan utan att riktigt förstå hur och beundrar fans som håller fast vid sina idoler 
och beundrar banden och artisterna som förmår att fortfarande vara intressanta efter 
flera årtionden. 

1.2 Thåströms bakgrund 
Joakim Thåström är en låtskrivare och musiker som slog igenom med bandet Ebba Grön 
i slutet på 70-talet. 2014 blev bandet invalt i Swedish Music Hall of Fame.  Thåström 2

har även frontat och skrivit text och musik i banden Rymdimperiet, Imperiet, Peace, 
Love and Pitbulls och Sällskapet samt haft, och fortfarande har, en solokarriär  som nått 3

stora framgångar mer flertalet priser och grammisar där senaste utmärkelsen var 
Bellmanpriset våren 2019.  4

1.3 Metallicas bakgrund 
Metallica är ett av de allra största banden i Amerikas historia och startades den 28 
Oktober 1981 . Enligt branschtidningen ”Pollstar” är Metallica det mest framgångsrika 5

livebandet om man räknar biljettintäkter. Totalt 22 miljoner biljetter till ett värde av 1,4 
miljarder dollar har de sålt sedan 1982.  Metallica har under åren fått mängder med 6

grammisar och utmärkelser och blev invalt i Rock & Roll Hall of Fame 2009, fick 
polarpriset 2018, och har hittills sålt 121 miljoner album.  7

 https://smhof.se/hall-of-fame/ebba-gron/ (2019-12-30)2

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Thåström (2019-12-30)3

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/thastrom-far-bellmanpriset (2019-12-30)4

 https://www.metallica.com/history.html (2019-12-30)5

 https://www.nt.se/kultur-noje/studie-metallica-varldens-storsta-liveband-om6300814.aspx (2019-12-30)6

 https://chartmasters.org/2019/02/metallicas-albums-and-songs-sales/ (2019-12-30)7

2

https://www.metallica.com/history.html
https://smhof.se/hall-of-fame/ebba-gron/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Th%C3%A5str%C3%B6m
https://www.nt.se/kultur-noje/studie-metallica-varldens-storsta-liveband-om6300814.aspx
https://chartmasters.org/2019/02/metallicas-albums-and-songs-sales/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/thastrom-far-bellmanpriset


  

1.4 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att träffa människor som anser sig vara fans till Thåström eller 
Metallica och ställa frågor till dem som handlar om deras fanskap. Frågorna ska sedan 
sammanfattas och jämföras mellan Thåströmfans och Metallicafans. 

1.5 Frågeställningar 
De grundläggande frågorna som jag vill svara på i mitt arbete är:

Hur ser ett Thåströmfan på sitt fanskap? 
Hur ser ett Metallicafan på sitt fanskap? 
Finns det tydliga skillnader? 

Frågorna till mina intervjuer är följande:

1. Varför Thåström/Metallica? 
2. Hur länge har du lyssnat? 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken var bäst? Några speciella minnen? 
4. Anser du dig vara ett fan? 
5. När, hur och varför blir man ett fan? 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det? 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan? 
8. Vilken period är bäst? 80, 90, 00 eller 10-talet? Varför? 
9. Hur mycket har Thåström/Metallica förändrats? Vad tror du förändringarna beror 

på? När kom största förändringen? 
10. Har Thåström/Metallicas största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
11. Var går gränsen för vad Thåström/Metallica kan göra? Finns det någon gräns? Ska 

det finnas?  
12. Vad är det bästa med Thåström/Metallica? 

1.6 Avgränsningar 
Jag har valt att intervjua 6 olika personer, 3 till varje artist/band. Antalet informanter 
kändes lagom för att få ihop ett varierat svarsunderlag och för ett arbete för 
examensarbetets storlek.  

1.7 Mål 
Målet är att få ett resultat som beskriver de intervjuades fanskap och en klar bild över en 
eventuell skillnad mellan dem. 

1.8 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som finns handlar enbart om de enskilda delarna i mitt arbete. 
Eva Kjellander har skrivit en avhandling om fanskap (2013) och Fredrik Strage har 
släppt boken Fans (2006). Staffan Björkman har släppt boken Stå aldrig still - En bok 
om Joakim Thåström (2010) och Fredrik Brolin har skrivit boken Metallica - Sorgespel 
& Segertåg (2019). Vad jag saknar i den tidigare forskningen är jämförelser mellan fans 
till nämnda artist/band. Detta stärker relevansen för mitt egna arbete. 
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2. Metod 
Jag vill ta reda på vad det innebär att vara ett Thåström- och Metallicafan och tror 
därför att det bästa sättet att ta reda på detta är att prata med personer som anser sig 
själva var fan av antingen Thåström eller Metallica. 

”Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en 
företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor.”   8

Citatet beskriver väldigt tydligt varför jag valt just metoden intervju. I samma bok 
nämns med tydlighet vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt. Men samtidigt som 
man som intervjuare behöver ha ett kritiskt förhållningssätt ska man även i sin intervju 
försöka ”spegla källan”, alltså att på bästa sätt fånga informationen som informanten ger 
på det bästa och mest trovärdiga sätt utan att försköna eller förminska svaren. Det är 
viktigt att inte glömma skillnaden mellan intervju och samtal.  I ett alldagligt samtal 9

finns det inte alltid ett klart syfte för samtalet medan syftet är av yttersta vikt i en 
intervju. Det måste finnas en genomtänkt tanke bakom och en grund där intervjun 
kommer ifrån. Att även ha en intervjuplan är viktigt och underlättar inför den faktiska 
intervjun.  Att exempelvis förbereda sina tänkta frågor i rätt följd och att skriva ner 10

eventuella följdfrågor för att för sin egen del känna sig väl förberedd och för att 
informanten ska känna sig sedd och uppmärksammad. Att som intervjuare verkligen 
lyssna på sin informat är otroligt viktigt och det är därför det är väldigt bra att samtidigt, 
som man för en intervju, spela in samtalet. Detta för att intervjuaren inte ska behöva 
anteckna allt utan kan istället fokusera och ordentligt lyssna på informanten och enbart 
anteckna små stödord. Varför jag inte valt att göra exempelvis en enkätundersökning 
beskriver Lantz  på ett väldigt bra sätt då hon nämner att en enkät oftast når ut till fler 11

men blir samtidigt ytligare än en intervju. Nackdelarna med intervjuer är när man vill 
väldigt mycket och behöver begränsa antalet intervjuoffer och intervjufrågor för att 
tidspressen annars blir allt för stor. 

2.1 Genomförande 
”Med intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att 
intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan även 
genomföras via ett telefonsamtal.”  12

Intervjuerna kommer ske antingen i en verklig träff eller via telefon. Mail är sista 
utvägen då jag anser att ett samtal vid antingen träff eller telefon ökar möjligheterna till 
naturliga följdfrågor och bättre grundkontakt med den intervjuade.  

2.2 Databearbetning 
Efter att intervjuerna är färdiga ska jag transkribera dem och skriva ner sammanfattande 
berättelser om dem.  

 Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik, s.13.8

 Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik, s.21.9

 Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik, s.70.10

 Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik, s.49.11

 Patel, Runa & Davidsson Bo (2019) Forskningsmetodikens grunder, s.94.12
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3. Resultat 

3.1 Thåströmfans 
Svaren från de tre olika Thåströmfansen som jag fått äran att intervjua har på många av 
de tolv olika frågorna likartade svar.  

Bettina, Jonas och Sebastian började alla tre lyssna på Thåström under deras tidiga tonår 
och har sedan första mötet aldrig tröttnat eller slutat lyssna. Bettina ser Thåströms 
musikaliska variation som den största behållningen då alla de band han varit med i har 
haft olika stilar och genrer som tillsammans skapar en stor musikalisk bredd. Alla tre 
har sett Thåström live minst 15 gånger och Sebastian sticker ut stort med sina 56 
spelningar där han bl.a. träffat Thåström och hans band under turnén 2017.  

Att fråga om de själva anser sig vara fans kändes nästan helt onödigt då svaren var så 
självklara och givna. Svaren,”Självklart! Absolut! och Verkligen!”, talar för sig själva. 
Enligt alla tre blir man ett fan när man verkligen tycker om artisten och följer med på 
artistens resa genom albumsläpp och turnéer. Fans som köper fysiska produkter och på 
riktigt stödjer artisten genom att gå på konserter är enligt alla tre lite bättre fans.  
 
Om det visade sig att Thåström sympatiserade med Sverigedemokraterna eller lät dem 
använda hans musik är punkter som kan få både Bettina och Sebastian att tappa 
respekten för Thåström medan Jonas menar på att han kommer vara ett fan så länge 
Thåström gör musik som berör. 

Trots att Thåström har varit aktiv sedan slutet på 70-talet är det musiken från 2000-talet 
och framåt som alla tre föredrar. Thåström har enligt dem gjort mycket bra musik innan 
men som Jonas säger ”från och med Skebokvarnsv. 209 och framåt så är det ju inte 
många svaga låtar eller album.” 

Att det är ”Skebokvarnsv. 209” (2005) som stått för den största förändringen i 
Thåströms karriär är de eniga om men även hoppet från Imperiet till Peace, Love and 
Pitbulls är enligt Jonas en väldigt stor förändring. Thåström började sjunga på engelska 
och musiken blev betydligt svårare och inte lika ”mainstream” som under tiden med 
Imperiet. 

Alla tre tycker att det alltid finns fans som vill höra fler Ebba Grön-låtar live medan de 
själva anser att det är bra att han enbart spelar 1-2 låtar från Ebba Grön och Imperiet och 
istället fokuserar på sitt nya material. 

Det bästa med Thåström enligt mina informanter är hans scennärvaro, att han hela tiden 
går sin egen väg och att han faktiskt blir bättre med åren trots 40 år i branschen. Bettina 
betonar också att hon tycker om att Thåström är så mystik och inte syns överallt i 
media. Hon tror inte att hon skulle varit ett så stort fan om han var med i alla tv-program 
och hon fick veta allt om honom. 
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3.2 Metallicafans 
När Djilali, Frida och Joakim får frågan ”Varför Metallica” blir deras svar lite olika. 
Frida och Joakim har ingen aning mer än att de gillade musiken, vilket enligt mig 
räcker, medan Djilali svarar betydligt mer utförligt att han drogs till deras sätt att gå 
efter magkänsla och att vara en del av en enhet som jobbar tillsammans för att nå sina 
mål. 

Alla tre har lyssnat aktivt sedan sena tonåren och i genomsnitt har de sett Metallica 7 
gånger live. Både Joakim och Frida såg Metallica på deras 30-årsjubileum i San 
Francisco 2011 och anser att det var den bästa spelningen medan Djilali har sin första 
spelningen, Ullevi 2004, som något extra. Han minns att det var så otroligt mycket att ta 
in. Att hela Metallica stod 15m från honom. De var där och han var där. ”Det var helt 
knäppt”, säger Djilali.  

Ett solklart ”JA!” får jag från alla tre på frågan om de själva anser sig vara fans och de 
säger att man blir ett fan när man väljer ett specifikt band framför ett annat och när man 
med glädje ser fram emot ett nytt släpp eller en ny turné. Men de tycker inte att det finns 
något fan som är bättre. Antingen är man ett fan eller så är man det inte. 

Om det finns något som skulle få mina tre informanter att sluta vara fans svarar de 
varierande på. Djilali skulle tappa respekten om Metallica började stå för något 
fruktansvärt som exempelvis koncentrationsläger medan Joakim anser att inget skulle få 
honom att sluta vara ett fan, ”kvaliteten på musiken består oavsett”. 

Att det är 80-talet som kvalitetsmässigt är den bästa tidsperioden är alla tre eniga om 
men att det finns mycket bra material från 90-, 00 och 10-talet också. De tycker alla tre 
att Metallica förändrats en hel del under åren där sound och låtuppbyggnader förändrats. 
De var lite hårdare på 80-talet och Djilali säger att låten ”Fade to Black” är en låt som 
egentligen inte borde ha skrivits då den är den tidiga grunden för den kommersiella 
succén med den självbetitlade skivan ”Metallica” (1991). Han hade hellre velat att 
bandet gjorde mer som på första skivan. Trots detta är han fortfarande ett fan och har 
stor respekt för Metallica.  

Skivan ”Metallica” är för alla tre den mest givna och tydliga skillnaden bland Metallicas 
album. Det är med den skivan den största förändringen kom. Låtarna blev kortare och 
ljudet renare och musiken mer lättlyssnad. 

Djilali och Joakim säger att många fans tycker att de ”sålde sig” när de släppte skivan 
”Metallica” men att de själva inte tycker att det finns någon gräns för vad Metallica kan 
göra. De menar på att Metallica sätter sina egna gränser men är det något som inte 
skulle fungera så är det att Lars, James eller Kirk skulle sluta. Då hade det inte längre 
varit samma band. 

På den sista frågan är alla tre eniga om att det bästa med Metallica är deras bredd och 
kompromisslöshet.  
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3.3 Jämförelse mellan fansen 
När jag jämför intervjuresultaten mellan Thåströmfans och Metallicafans slås jag av att 
svaren bitvis är ganska likartade. Thåströmfansen tycker likt Metallicafansen att 
kompromisslösheten och variationen är otroligt viktigt och blir som en drivande kraft i 
skapandet. 

Thåströmsfansen har i snitt sett fler livekonserter än Metallicafansen men jämförelsen är 
inte direkt rättvis. Thåström är en svensk artist som gör att fansen under en turné har fler 
möjlighet att se honom medan ett Metallicafan enbart kan se bandet i Sverige max en 
gång per turné.  

Anledningen till att fansen skulle kunna sluta vara fans är lika mellan Thåströmfans och 
Metallicafans. Att någon man tycker om helt plötsligt skulle kunna stå för något 
fruktansvärt känns igen från de olika fansen samtidigt som några tycker att musiken de 
skapat fortfarande berör oavsett vad som händer i framtiden.  

Vad som i det stora hela skiljer de olika fansen åt är att Thåströmfansen föredrar det 
senare som Thåström skapat medan Metallicafansen hellre vill ha deras tidigare 
skapelser. En snabb och kanske klumpig slutsats skulle kunna vara att Metallica började 
på toppen och är på väg ner medan Thåström letar efter toppen och med varje år 
kommer ett steg närmre. 

De olika fansen är eniga om Thåströms respektive Metallicas stora förändringar och 
sammanfattningsvis kan sägas att fansen på många plan är väldigt lika och att det enbart 
är små detaljer som skiljer dem åt som exempelvis att Thåströmfansen menar på att det 
finns bättre fans medan Metallicafansen anser att ett fan är ett fan. 

”Människan har alltid haft ett behov av att se upp till någon och bland annat har 
vetenskapsmän, politiker, monarker och kompositörer under år- hundraden varit viktiga 
förebilder.”  13

Citatet kan jämföras med Djilalis svar: 

”Jag tror att Metallica förkroppsligade något som jag själv ville bli en del av. En enhet 
som inte brydde sig om något annat än att göra saker på sitt sätt. En enhet som jobbade 
mot ett gemensamt mål.” 

 Kjellander, Eva (2013) Jag och mitt fanskap, s.17.13

7



  

4. Diskussion 
Benämningen ”Fan” kommer från det latinska språket och specifikt deras egna ord 
”Fanaticus”. Några av ordets betydelser är ”hänförd, inspirerad och besatt” . Denna 14

beskrivning känns verkligen igen på mina informanter och när jag läser inledningen av 
Strages bok om fans tänker jag på Djilali som tyckte att det kändes så otroligt konstigt 
att se sina idoler på scen och att försöka förstå hur många fans det finns som bandet 
eller artisten inte har någon personlig koppling till. Fredrik Strage berättar om sin 20-
sekunders träff med Thåström under Tiggarens Tal-turnén och hur nervös och spänd han 
var över att träffa sin idol. Thåström skriver ointresserat ner sitt namn på ett block och 
efteråt vänder han nonchalant Strage ryggen. 

”Det som först kändes som ödmjukhet börjar svida när jag inser hur obetydlig jag är 
för Thåström, jämfört med hur viktig han är för mig.”15

De olika fansen som jag intervjuat har varit intressanta och resultatet jag kommit fram 
till besvarar mina frågor väldigt bra. 

Thåströmfan: 
Ett Thåströmfan är en hängiven individ som gärna ser flera konserter under samma 
turné, köper fysiska skivor och tycker att Thåström hela tiden blir bättre. 
 
Metallicafan: 
Ett Metallicafan är en trogen lyssnare som stöttar bandet genom att köpa biljetter och 
skivor men föredrar de äldre låtarna framför de nyare.  
 
Finns det tydliga skillnader? 
I grunden är de olika fanskapen väldigt lika genom att de stöttar och supportar sin idol. 
Alltså är de olika fansen väldigt lika varandra. Den enda riktigt stora skillnaden mellan 
Thåströmfans och Metallicafans är, som jag nämnt tidigare, att Thåströmfansen helst 
vill höra de senaste låtarna medan Metallicafansen helst väljer bandets tidigare låtar. 

”En tendens de senaste årtiondena har varit att hävda att gränserna mellan högkultur 
och populärkultur inte längre har någon relevans. Och att detta syns både i att 
konsumtionsmönster blivit likartade och att kulturprodukternas stil inte längre uppvisar 
tydliga skillnader – tvärtom har stilblandning blivit en positiv egenskap i både hög- och 
populärkultur.”16

Citatet beskriver en gemensam punkt för de olika fansen. Både Thåströmfansen och 
Metallicafansen uppskattar att sina idoler vågar chansa och gå sin egen väg genom att 
korsa genrer och bryta gränser utan att tänka på vad som är rätt och vad reglerna säger. 

 Strage, Fredrik (2005) Fans, s.8.14

 Strage, Fredrik (2005) Fans, s.7.15

 Arvidsson, Alf (2015) Allätare, kändisar och fans: några aktuella teman inom populärkulturforskning, s.1.16
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4.1 Metodkritik 
Metoden gav mig en bra inblick i hur ett riktigt fan tänker och agerar när det kommer 
till artisten eller bandet. Fansen är personerna som till största del gör det möjligt för 
många artister och band att kunna fortsätta med sitt skapande. Att ha träffat riktiga fans 
var rätt väg för att hitta bra historier och tänkesätt kring olika fanskap. 

Nackdelen var storleken och omfattningen på arbetet. Att enbart intervjua 3 personer när 
det finns tusentals gör att arbetet blir väldigt specifikt och smalt eftersom svaren handlar 
om vad just valda fan tycker och tänker. Även om personen kan ha övergripande tankar 
om hur exempelvis ett Metallicafan beter sig så är det i slutändan, trots allt, bara en 
person som tycker och tänker. 

Eftersom det är en undersökning i en mindre skala blir det tydliga skillnader i en del av 
svaren. Jag hittade exempelvis ett superfan till Thåström och ett Metallicafan som var 
lite mer ”vanlig”. Intervjusvaren skiljer sig åt men trots det är det ändå självutnämnda 
fans som har svarat. Givetvis skiljer det en del mellan de olika fansen. 

Ska man jämföra med att t.ex. använda sig av en enkät skulle jag säkert fått fler svar 
men hade då behövt specificera frågorna ytterligare. Kan säkert vara en bra idé att 
använda sig av massa enkäter för att sedan jämföra med litteratur. Till viss del hade 
mina frågor säkerligen fungerat som underlag för en enkätundersökning. 

4.2 Sammanfattning 
För att sammanfatta mitt arbete tycker jag att mina frågeställningar blivit besvarade 
tydligt och enkelt. Såhär i efterhand funderar jag på hur svaren hade sett ut ifall jag 
istället för ett fåtal intervjuer hade ställt samma frågor till 30 personer via enkäter. Jag 
trodde mer på intervjuer inför detta arbete men tror att jag skulle kunnat fått ut ännu mer 
om jag t.ex. gjorde både intervjuer och skickade ut enkäter.  

Kort sagt är jag ändå nöjd med mitt slutresultat och det har varit intressant att träffa alla 
fans och inspirerande att höra deras berättelser.  
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Bilagor 

Intervju 1 - Bettina 

1. Varför Thåström? 
Han bjuder på olika genre av musik vilket passar mig som lyssnar på väldigt mycket 
olika. Gillar mycket av det han skapat i varje genre samt att han är den bästa jag sett 
live. 

1. Hur länge har du lyssnat?  
Om man bortser från besattheten av musikvideon ”Märk hur vår skugga” i 3-årsåldern 
så skulle jag säga i den tidiga tonåren. 

3. Hur många konserter har du sett? Vilken var bäst? Några speciella minnen? 
Runt 20st. De senaste spelningarna på Cirkus i Stockholm (2017) var bäst. 
Ljussättningen var fantastisk och det är det bästa spelstället. Jag arbetar som fotograf 
och ofta ser jag bara de tre första låtarna. På en av spelningarna var jag ensam fotograf, 
på en annan var vi fyra fotografer och på en tredje gick jag utan kameran med min 
pojkvän. 

4. Anser du dig vara ett fan? 
Verkligen! 

5. När, hur och varför blir man ett fan? 
När man inväntar nya releaser, läser på, är nyfiken om artisten. När man lyssnar igenom 
och tyder texter och är genuint intresserad om personen bakom. Och att det håller i sig 
år efter år. 

6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det? 
Såklart! Personer som gärna betalar för saker som gynnar artisten, går på många 
spelningar och som lyssnar igenom allt som artisten skapat mer än att bara lyssna på de 
bästa hitsen. Jag tror man själv kan uppfatta vilket typ av fan man är. Även om man 
ljuger för andra vet man om det själv att man egentligen håller upp en fasad om att vara 
en ”hardcore-fan”.  

7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan? 
Om det kom fram att han inte skrivit någonting själv, eller sympatiserar med SD. 
Alternativt säljer sig för pengar och börjar göra reklam för strunt. 

8. Vilken period är bäst? 80-, 90, 00 eller 10-talet? Varför? 
Jag uppskattar det mesta, med undantag av det mesta från Ebba Grön. Måste jag välja så 
blir det 80-talet samt 10-talet. Lyssnar mest på Imperiet samt den senaste plattan med 
många strölåtar från albumen däremellan.  

9. Hur mycket har Thåström förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom den största förändringen? 

 I



  

Artisten Thåström har förändrats en hel del. Personen Thåström vet jag inte. Han har väl 
förändrats som vilken annan människa som helst p.g.a. erfarenhet och ålder. Musiken 
har nog ändrats så mycket för att han blir trött på sitt eget sound. Skobokvarnsvägen 
209 som kom 2005 är väl en milstolpe för förändring. Det kan nog ingen neka till.  

10. Har Thåströms största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Det tror jag. Iallafall för de som är de riktiga fansen. De som fortfarande lyssnar mest på 
Ebba Grön och tycker att det är tråkigt att han inte är lika mycket punk längre är väl inte 
ett fan av Thåström i sig men vill nog gärna tro att de är det. Det lyser igenom rätt 
starkt.  

11. Var går gränsen för vad Thåström kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas?  
Att göra TV för att synas kommer han nog aldrig att göra. Där finns en tydlig gräns! 
Musikmässigt finns det också en gräns. Det tror jag. Absolut! Jag tror att han har en bo 
som han gärna stannar inom. Vilket jag tycker att han bör göra. Ingen vill väl höra 
honom göra Gyllene Tider-Cover eller Korean Pop? 

12. Vad är det bästa med Thåström? 
Att han har blivit bättre med åren, både på skiva och live. Han har ett lite lugnare tempo 
men det gör inte mig något. Jag uppskattar att han kompenserar detta med grym 
ljussättning. Att han har gått genom generationer med sin musik! Musik är extremt 
känslosamt för mig och jag kan lyssna på honom vilket humör jag än är på. Jag gillar 
även att han är lite mystisk av sig och håller sig lite för sig själv och inte fläker ut sig i 
media. Tveksamt om jag hade varit ett så stort fan om han tyckte om media och att 
synas.  

Det tror jag faktiskt inte! 

Det är få människor som får hjärtat att stanna på en. Som när jag råkade gå förbi honom 
med en meters mellanrum på Brunkebergstorg!  

Försökte du stanna och prata med honom eller gick du bara vidare? 
Nej, vi gick förbi varandra bara. Hade ingen tanke alls på att stanna honom. Men jag 
minns att det var sådär 25 grader ute och han var svartklädd och hade svart skinnkeps. 
Lätt att sticka ut då!  

Jag tyckte att det var en häftig känsla, för jag har sett honom så många gånger men inte 
utanför scenen eller vid signering. Det är den gången och en gång inne på H&M i 
Jönköping. Absolut inte ett ställe där man förväntas se honom.  

Och nej, jag försökte inte stanna och prata med honom den gången heller.  

II



  

Intervju 2 - Djilali 

1. Varför Metallica? 
Jag tror att Metallica förkroppsligade något som jag själv ville bli en del av. En enhet 
som inte brydde sig om något annat än att göra saker på sitt sätt. En enhet som jobbade 
mot ett gemensamt mål. En enhet som praktiserade individualistiskt svängrum. Där 
tunnelseendet till att vara fullständigt bundna till deras magkänsla var den enda vägen 
fram. Allt det där drog mig till Metallica. Jag gillade/gillar deras sätt att tänka. Därför 
Metallica. 
 
2. Hur länge har du lyssnat?  
Från att jag var 16 eller 17. Minns inte exakt. Men där någonstans. 
 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken var bäst? Några speciella minnen? 
Fyra gånger. Den första gjorde störst intryck såklart. Det var inte bara första gången jag 
såg Metallica utan min första konsertupplevelse någonsin. Allt var nytt. Volymen, 
folkmassan, lukten, knuffarna, wall of death, o.s.v. Det var mycket att ta in men aaaallt 
försvann när de började spela. Det var surrealistiskt minns jag. Där står de ju. Och här 
står jag. 15 meter ifrån. Det var knäppt. 
 
4. Anser du dig vara ett fan? 
Absolut! 
 
5. När, hur och varför blir man ett fan?  
Här behöver man nästan definiera ordet "fan" först och främst. Min definition av ordet 
"fan" är att man har en personlig relation till vad man uppskattar. En känsla av 
samhörighet på något plan. Så. Att känna samhörighet till något är man aldrig för ung/
gammal för. Detta uppnås nog genom att vara mottaglig. Och varför? För att det ligger i 
människans natur att känna samhörighet med uttryck/människor/djur/platser. Känns 
något tillräckligt självklart så dras man till det. Ofrånkomligt. 
 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det?  
Jag uppfattar som sagt ordet "fan" som något mer internt och personligt. Något man 
känner och upplever. Ingen. 
 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan?  
Om de började stå för något fruktansvärt. Som att koncentrationsläger är en bra idé. Till 
exempel.  
 
8. Vilken period är bäst? 80-, 90, 00 eller 10-talet? Varför? 
Jag har alltid uppskattat 80-talet mest. Och anledningen är kopplad till svaret på första 
frågan. Deras kollektiva tunnelseende uppfattar jag som mer fri på de tidigare skivorna. 
Renare på något sätt.  
 
9. Hur mycket har Metallica förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom den största förändringen? 
Mycket men väldigt lite på samma gång tror jag. Deras sound har alltid genomgått 
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förändringar och skivorna skiljer sig ganska mycket åt. Men deras kreativa integritet har 
aldrig vacklat. Det har alltid handlat om att följa magkänslan upplever jag det som. Och 
att utvecklas. Förändringarna beror på att de inte kompromissar med att inte följa sina 
kreativa instinkter. Det där är en bra fråga och jag vill skriva hoppet mellan AJFA och 
den svarta skivan men fundamentet för det där hoppet skapades redan på Ride The 
Lightning. Fade To Black var en låt som inte borde ha skrivits. De borde ha upprepat 
vad de gjorde på föregående skiva. Förbättra ljudproduktionen. Etablera soundet. Och 
turnera. Punkt. Istället upplevde de att det fanns andra känslor att skriva om. Genom ett 
annat uttryck och att det fanns dynamiska fördelar med att blotta sitt inre. Den 
förändringen var de mottagliga för inom loppet av ett år. Som tidiga 20-åringar och på 
den notoriskt svåra "andra" skivan som är uttalat den svåraste skivan i ett bands karriär. 
Deras största och viktigaste förändring gjordes med den låten. En låt som inte borde ha 
skrivits över huvud taget. Fade to Black banade väg för mycket som skulle komma 
senare. 
 
10. Har Metallicas största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Jag var själv inte "fan" när deras ordentliga framgångar växte under 90-talet men kan 
objektivt förstå förvirringen. De var pionjärerna inom en subgenre, en motpol till 
trender som garanterade framgångar och anspelade väldigt tydligt att de var precis som 
den gemene mannen på gatan. Många identifierade sig nog med den attityden. Att vara 
sig själv utan att kompromissa. När de gigantiska framgångarna kom blev kontrasten 
väldigt stor. Det blev nog en distansering och inte samma känsla av tillgänglighet till 
bandet. Många blev nog missunnsamma och vände bandet ryggen. 
 
11. Var går gränsen för vad Metallica kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas? 
Spela snabbare än ljusets hastighet. Annars finns det nog inte så många gränser. De 
gränser som ska få finnas är de gränser som bandet själva sätter. 

12. Vad är det bästa med Metallica?  
Deras kreativa kompromisslöshet. 
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Intervju 3 - Frida 

1. Varför Metallica? 
Jag gillar deras musik, svårt att säga just varför men den tilltalar mig.  
 
2. Hur länge har du lyssnat?  
Jag började i mellanstadiet. 
 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken var bäst? Några speciella minnen? 
7st. Den bästa och den som har mest speciellt minne är spelningen i San Francisco när 
Metallica hade sitt 30-års jubileum. 
 
4. Anser du dig vara ett fan? 
Ja! 
 
5. När, hur och varför blir man ett fan?  
Tror det är när man väljer den musiken framför andra.  
 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det?  
Nej.  
 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan?  
Vet inte? Även om deras musikstil skulle ändras med tiden så kommer alltid de gamla 
låtarna finnas kvar.  
 
8. Vilken period är bäst? 80-, 90, 00 eller 10-talet? Varför? 
Jag tycker 80-talet fram till St.Anger.  
 
9. Hur mycket har Metallica förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom den största förändringen? 
Enormt. De ändras lite för varje skiva.  
 
10. Har Metallicas största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Ja de tror jag. 
 
11. Var går gränsen för vad Metallica kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas? 
Både ja och nej. Enligt mig kan de göra vad som helst bara Lars, Kirk & James är kvar. 
Byter man ut någon av dem kan de lägga ner. 

12. Vad är det bästa med Metallica?  
Deras bredd. Alla kan någon låt av Metallica. 
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Intervju 4 - Joakim 

1. Varför Metallica? 
Det bara blev så, vet ärligt talat inte varför. 
 
2. Hur länge har du lyssnat?  
Sedan jag var 12 ungefär. Men mer aktivt sedan 16-årsåldern.  
 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken var bäst? Några speciella minnen? 
9 tror jag. San Francisco 2011 har varit bäst hittills. Bästa minnet är från deras 30-
årsjubileum på en liten klubb i San Francisco.  
 
4. Anser du dig vara ett fan? 
Ja! 
 
5. När, hur och varför blir man ett fan?  
Fan blir man om man lyssnar på musiken och uppskattar den så mycket att man känner 
glädje varje gång en ny release sker eller glädje över att få möjligheten att se dem live.  
 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det?  
Nej. 
 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan?  
Inget! Kvalitén på musiken består oavsett.  
 
8. Vilken period är bäst? 80-, 90, 00 eller 10-talet? Varför? 
80-talet rent kvalitetsmässigt och 90-talet för minnena till musiken.  
 
9. Hur mycket har Metallica förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom den största förändringen? 
De förändras med varje skiva. Den största förändringen kom mellan skivan AJFA och 
skivan Metallica. De blev mer kommersiella och fick en producent som fokuserade på 
just det kommersiella.  
 
10. Har Metallicas största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Nej! Många anser att de sålde sig själva efter det svarta albumet (Metallica). 
 
11. Var går gränsen för vad Metallica kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas? 
Finns ingen gräns! Det är just det som gör dem så bra. 

12. Vad är det bästa med Metallica?  
Att de konstant utmanar sig själva för att hitta nya sätt att sprida och utveckla sin musik 
på. 
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Intervju 5 - Jonas 

1. Varför Thåström?  
Första gången jag var medveten om att det var Thåström jag lyssnade på så var det en 
vän till mig som visade mig ”Djävulen & jag” och ”Alla vill till himlen”. Jag tror jag 
var mellan 10-12 år. Det var mystiskt och rått. Och rösten. Sen gick åren och jag liksom 
fastnade i allt han gjorde och hade gjort. Varför Thåström? Frågan är väl varför hela 
världen INTE älskar honom? 
 
2. Hur länge har du lyssnat?  
Jag var väl kanske 10-11 år första gången jag hörde en Ebba Grön-låt men då hade jag 
ingen aning vem Thåström var. Jag tror jag var 12 år första gången jag hörde ”Djävulen 
och jag” och ”Alla vill till himlen”. Efter det var jag fast. Så i år blir det väl 23 år. 
 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken är den bästa? 
Jag har tappat räkningen men är väl uppe i 15 gånger ungefär. Bäst måste ha varit 
turnépremiären av Skebokvarnsvägen 209. Det var i Göteborg. Det var helt fantastiskt 
vackert och helt otroligt rått på samma gång. 
 
4. Anser du dig vara ett fan? 
Absolut. Tror att jag är bra påläst också. För mig har ingen annan artist varit så viktig 
för mig i mitt liv som Thåström. Jar ser mig verkligen som ett fan. Nästan på gränsen 
till ohälsosamt. Inte så att jag alltid köper T-shirts och tapetserar mina väggar med bilder 
av honom, men han är en av de mest betydelsefulla karaktärerna i mitt liv. 
 
5. När, hur & varför blir man ett fan? 
I mitt fall började det med några Ebba-låtar. När jag började spela gitarr så var ”Die 
Mauer” en låt som spelades olagligt många gånger. Hur? Jag vet inte hur. Man liksom 
bara sugs in och kommer aldrig mer därifrån. Hans röst är så närvarande och skör, stark 
och vacker. ”Allt på samma gång”-musiken alltså. Det är liksom omöjligt att undvika att 
ryckas med. Tycker på riktigt synd om folk som inte är ett fan av Kung Thåström! 
 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det? 
Jag tror att Kent-fansen var mer hängivna och lite galna. Men Kent spelade poppigare 
låtar och har lättare att få med sig sin publik. Medan Thåströms musik kräver lite mer. 
Det är tyngre, mer att ta in, och man vill ju inte hoppa runt och skutta eller ens sjunga 
med, för han sköter ju allt det där så bra själv. Det är var och ens upplevelse som 
bestämmer vilka fans som är bäst. Jag skulle nog säga att det är en omöjlig fråga att 
svara på.  
 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan?  
Så länge hans musik berör mig så finns det inget alls som skulle få mig att sluta. 
 
8. Vilken period var bäst? 80-, 90, 00 eller 10-taler? Varför? 
Från 1999 och framåt! Dom distade skivorna skriker ju ut all frustration i kroppen och 
mästerverk som ”Ingen neråtsång, ungefär såhär, vacker död stad” m.m. talar ju för sig 
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själva. Men från och med Skebokvarnsvägen 209 och framåt så är det ju inte många 
svaga låtar eller album.  
 
9. Hur mycket har Thåström förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom största förändringen? 
Om man räknar med alla projekt så är ju förändringen stor. Den största förändringen var 
väl övergången från Imperiet till PLP. Sen känns det väl som om att han hållit fast vid 
grunderna från ljudet som kom på ”Kärlek är för dom”. Hela hans grej som artist verkar 
ju vara att inte tröttna på sig själv och att ha roligt hela tiden. Jag antar att detta har stor 
betydelse för de förändringar som gjorts i hans karriär hittills.  
 
10. Har Thåströms största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Svår fråga. Jag tror att det finns fans som önskar att han skulle spela mer Ebba 
Grön.låtar. Men annars tror jag att folk är ganska eniga.  
 
11. Var går gränsen för vad Thåström kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas?  
Musikaliskt tror jag inte att han har någon gräns. Men allt handlar ju om inspiration. 
Dock tror jag inte att han kommer totalt byta stil. Gränser sätter sig själv. Känns som 
varje skiva kan var den sista. När Thåström slutar är svensk musikhistoria ett minne 
blott.  
 
12. Vad är det bästa med Thåström? 
Oj, det finns så mycket! Han har börjat från grunden. Vågat hoppa av band p.g.a. att 
känslan inte funnits kvar. Alltid gått sin egen väg. Han har klarat av kriget mot media oh 
inte sålt sin själ. Han är en poet av rang. Han har ett sätt att beskriva känslor som går 
rakt in i hjärtat. Han har en energi och en utstrålning som för mig är helt unik. Han gör 
allt från hjärtat.  
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Intervju 6 - Sebastian 

1. Varför Thåström?  
Blev född i en familj där musikintresset alltid varit en stor del av vardagen, alltid varit 
mycket musik, men sen så har det varit en del artister som det har spelats lite mer av, 
och i det här fallet var det Thåström - och jag föll för det direkt!  
 
2. Hur länge har du lyssnat? 
Thåströms musik har alltid funnits med mig genom hela livet från 1991 och framåt. 
Men det var nog runt 10-11 års åldern som jag började lyssna helt själv på honom, låna 
föräldrarnas skivor och hittade mina egna favoritlåtar med honom.  
 
3. Hur många konserter har du sett? Vilken är den bästa? 
I dagsläget har jag sett 56st spelningar med honom. Första var på Annexet i Stockholm 
2006 med pappa och senaste var på Gröna Lund 2018, turnéavslutningen. 
 
Det finns många spelningar som jag håller som bäst. Alla har självklart varit bra men 
det finns alltid några som sticker ut. Självklart är min första spelning med honom en av 
dom bättre jag sett. Att äntligen få se den där mannen som har sånt scenspråk som får 
andra artister att blekna. Men om jag verkligen ska försöka nämna en spelning jag håller 
som bästa så är det turnépremiären på cirkus 2012-02-26. Energin, kraften och hur 
irriterad han var på sig själv för att han var hes. ”Kort biografi” från den spelningen får 
hårstråna att resa sig på hela kroppen. 
 
Sen är andra kvällen i Göteborg 2017-10-12 en speciell kväll då jag träffa min flickvän, 
Helsingfors 2017-11-15 då jag delade flyg med hela bandet, hängde backstage, blev 
bjuden på öl, fick senaste skivan signerad av hela bandet som blev en present till pappa 
där Thåström skrev ”till Tommi 50 bast”. Huskvarna folkets park 2018 var också väldigt 
speciell för jag fick min elgitarr signerad av honom i logen efter spelningen. 
Köpenhamn 2017 var även det något speciellt. Känns ju lite extra eftersom Thåström 
bott där och nämner staden en del i sina texter.  
 
Sen har jag även ett speciellt minne från min 27-årsdag (2018) när jag fick Rockis 
kläder från turnén och ett plektrum i födelsedagspresent.  
 
4. Anser du dig själv vara ett fan? 
Självklart anser jag mig vara ett fan! 

5. När, hur & varför blir man ett fan? 
Jag tycker man blir ett fan när man stöttar artisten genom att köpa fysiska ex av skivor, 
går på konserter och blir lite extra glad över något nytt släpp. 
 
6. Finns det fans som är ”bättre”? Vem bestämmer det? 
Ja, det skulle jag påstå. Finns väl ingen som bestämmer det. Dock så har ju alla sin 
uppfattning av vad ett fan är. För mig är man ett fan när man köper fysiska ex, går på 
konserter och inte enbart gillar de absolut populäraste låtarna som ”Du ska va 
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president”, ”Staten och kapitalet” o.s.v. 
 
7. Vad skulle göra att du slutade vara ett fan? 
Vad som skulle få mig att tappa respekten för honom helt och hållet är om han skulle 
låta sitt namn eller sin musik användas utav SD. 
 
8. Vilken period var bäst? 80-, 90, 00 eller 10-taler? Varför? 
Svår men bra fråga. Jag gillar verkligen allt med honom. Det som spelar in är ju vad 
man själv är på för humör. Sin egen dagsform. Men det jag lyssnar mest på är plattan 
”Det är ni som är de konstiga…” och framåt. Den perioden är 18 år av olika plattor och 
minst lika mycket olika sound. Just nu går senaste plattan ”Centralmassivet” och 
”Sällskapets” plattor väldigt varmt.  

9. Hur mycket har Thåström förändrats? Vad tror du förändringarna beror på? 
När kom största förändringen? 
Med en så pass stor artist som just Thåström hade det faktiskt varit väldigt tråkigt utan 
förändring. Han har förändrats väldigt mycket genom åren men är inte alls konstigt 
eftersom han blir äldre. Den absolut största förändringen kom med Skebokvarnsvägen 
209 enligt mig. Från att ha spelat väldigt mycket rock n roll till något så avskalat och 
naket som Skebokvarnsvägen. Förändringen beror väl även på vart han befinner sig i 
livet, vilken musik han själv inspireras av o.s.v. Sen har han sagt själv att han var 
väldigt trött på att gömma sig bakom massa volym. 
 
10. Har Thåströms största framgångar mottagits lika väl av alla olika fans? 
Kort och gott, nej. Många saknar fortfarande tiden där låtlistorna bestod mycket av 
Ebba Grön och Imperiet. Men där är ännu en sak jag gillar med honom. Han har på sin 
höjd 1 Imperiet låt och 1 Ebba låt på sina spelningar. Resten är material från 
soloplattorna.  

11. Var går gränsen för vad Thåström kan göra? Finns det någon gräns? Ska det 
finnas? 
Det ska väl inte finnas någon gräns för vad han får göra, men jag tror faktiskt att fler än 
jag skulle tycka att det blev lite fånigt om Thåström hoppade säck i TV4 på 
lördagskvällarna för att sedan sitta och prata om sådant som han själv inte alls är 
bekväm med. Samma sak gäller med Melodifestivalen, sommarkrysset o.s.v. 

12. Vad är det bästa med Thåström? 
Ja, vart ska vi börja? 
 
Det jag gillar med honom är hans scenspråk. Hur hemlighetsfull han är. Hur mycket 
man både vill veta om honom samtidigt som man inte vill det. Hur han kan få så 
konstiga ord/böjelser/meningar o.s.v. att låta så otroligt bra, snygg och välformulerat. I 
mina ögon har Thåström verkligen ALLT. Utseendet, stilen, scenspråket, blicken, 
rösten, soundet. Thåström har allt för att klassas som en komplett stjärna.  

För mig är och förblir Thåström nr 1 i Sverige. Skulle Thåström kunna spela fotboll 
hade han varit Zlatan och hade Zlatan kunnat sjunga hade han varit Thåström.
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