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Åhh han kollar på mig och ler! Han släpper dörren och den smäller igen bakom honom. Han 

går rätt mot mig och kollar in i mina ögon. Snart kommer det! Han säger mitt namn och 

kramar om mig. Jag visste att vi fick en bra kontakt under konserten idag. Man kunde se i 

hans ögon att han var glad över att jag var där framför scenen. Han spexade lite extra för 

min kamera och tog ögonkontakt med mig väldigt ofta. Självklart vill jag träffa honom efter 

konserten! Så jag sitter och väntar med blicken fäst på dörren in backstage och känner mig 

nästan lite fånig. Men sen när dörren öppnas och hans blick möter min så är det den bästa 

känslan någonsin. /Jamie  
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Abstrakt 

Jamie Karlsson: She’s always backstage when the band gets done: - en studie om groupies 

 

Keywords: Groupie, Fans, Fanskap, Rockmusik, Rockkultur, Rockstjärna, Idol, Beatlemania, 

Pamela des Barres, Nikki McWatters, Lexa Vonn, Professionell groupie 

Detta är en undersökning med syftet att ta reda på vad en groupie är, vad det är som driver 

unga kvinnor att bli groupies samt hur det har sett ut från 1960-talet fram till idag. Detta då 

groupies fått dåligt rykte som några som enbart är ute efter att ha sex med rockstjärnor. 

Jag har utifrån intervjuer och litteraturstudier av biografier samlat in empiri från Lexa Vonn, 

Nikki McWatters och Pamela des Barres till undersökningen. Detta material har jag sen 

kopplat ihop med teorier om fans och fanskap för att komma fram till en slutsats. Resultatet 

visar att groupies drivs av kärlek till musiken och rockkulturen samt att de känner en 

samhörighet med musikerna de beundrar. Deras egen definition av vad en groupie är 

stämmer väldigt bra överrens med Sandvoss definition av fans. Även om samhället har 

förändrats mycket sedan 1960-talet så ser informanternas tankar och synsätten rätt lika ut 

under de olika tidsperioderna. De skrikande beatlemaniafansens beteende lever vidare i de 

groupies som kom på 1960-talet och fortsätter i generationer framåt. 
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Inledning 

groupie [gru:´pi] (engelska), (ung kvinnlig) beundrare av (rock)artist som (med andra) ofta är 

eller hoppas bli artistens älskarinna.1 

Så här står det i Nationalencyklopedin om groupies och det är allt. En ung kvinnlig beundrare 

av en rockartist som ofta är eller hoppas att bli artistens älskarinna. Även i musikpressen 

används termen groupie för att definiera en kvinna som drivs av sexuell attraktion till en 

artist. Helen Davies skriver att den brittiska musikpressen ofta ser kvinnliga fans som 

groupies för att kvinnor bara lyssnar på musik gjort av artister de är sexuellt attraherade av.2 

Kvinnliga fans och groupies blir därmed ignorerade, förlöjligade och åsidosatta.3 Men varför 

skulle alla dessa unga kvinnor som har varit groupies till rockstjärnor drivas av enbart 

sexuella begär och sträva efter att bli älskarinnor? Jag vill göra denna undersökning för att 

groupiekulturen är något som intresserar mig väldigt mycket och ju fler groupies det är som 

ger ut biografier desto fler är det som blir intresserade av deras fascinerande värld.  Jag 

tycker därför att det är viktigt att undersöka detta och ge en mer nyanserad bild av vad 

groupies är. Jag kommer inte kunna ge ett konkret svar på vad en groupie är för det finns 

troligtvis lika många olika varianter som det finns groupies. Men jag tror inte att dessa 

kvinnor bara är drivna av sexuella begär utan att det finns en djupare anledning till varför de 

är så intresserade av rockstjärnor. Jag hoppas att min undersökning kommer ge en bredare 

bild över vad en groupie är än vad Nationalencyklopedin och media försöker förmedla . 

  

                                                           
1 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/groupie Groupie 2012-09-15 

2
 Davies, All rock and roll is homosocial: The representation of women in the British rock music, 2001, s. 315 

3
 Davies, 2001, s. 316 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/groupie


Jamie Karlsson 

7 
 

Bakgrund 

Termen groupie har många olika definitioner. Tillämpad löst omfattar det någon vars 

idoldyrkan kan gränsa till besatthet. Basebollspelare, ballerinor, författare, skådespelare har 

alla groupies av en sort eller en annan. Alla som är någon har groupies. Men inom 

rockmusiken är det inte synonymt med ett fan4 utan termen groupie härrör från ordet group 

som syftar på en musikgrupp.5 Groupies började bli framträdande inom rockvärlden under 

1960-talet i USA och fick mycket uppmärksamhet genom att Rolling Stone Magazine gjorde 

en stor artikel om groupies vid namn ”Groupies and other girls”.6 Det gjordes intervjuer med 

alla de kända groupiesarna så som The GTO’s, The Plaster caster, Catherine James, Sally 

Mann m.m.  

Tidningen Star publicerades för första gången i februari 1973 och släpptes en gång i 

månaden innan den upphörde i juni 1973. Det blev en väldigt kortlivad tidning för tonåringar 

som handlade om groupies i Los Angeles och band som var populära under 1970-talet.7  

 

Groupies och Star-fuckers 

I Rolling Stone Magazines artikel ”Groupies and other girls” intervjuas både rockstjärnor och 

groupies om deras synsätt på vad en groupie är och hur dennes roll ser ut. Det finns enligt 

gitarristen Jimmy Page två olika sorters groupies, de som är som vänner och de som gör det 

till en sport att ha sex med så många rockstjärnor som möjligt. Han säger att groupies helt 

enkelt är roligare än andra tjejer. Sexdelen är viktigt men inte viktigare än de tjejer som även 

är bra vänner och får dig att känna dig som en familj.8 

                                                           
4 Segell, Rolling Stone Magazine, The Lay apostles, groupies 1978, 16 november 1978, s. 63. 

http://archive.rollingstone.com/Desktop#/19781116/62 2012-10-30 

5
Des Barres, Let’s spend the night together; Backstage secrets of rock muses and supergroupies, 2007, s. xiii 

6 Burks, Hopkins & Nelson, Rolling Stone Magazine, The groupies and other girls, 15 februari 1969, s. 11-27. 

http://archive.rollingstone.com/Desktop#/19690215/C1 2012-10-30 

7 http://www.star1973.com/ 2012-10-10 

8
Burks, Hopkins & Nelson, 1969, s. 11.  

 

http://archive.rollingstone.com/Desktop#/19781116/62
http://archive.rollingstone.com/Desktop#/19690215/C1
http://www.star1973.com/
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Det diskuteras vidare att en groupie är en kvinna som hänger med band men att bli 

en bra groupie inte är det lättaste. Att vara en groupie är ett heltidsgig och nästan som att 

vara en musiker. Man har två eller tre vänner som man umgås med och man måste hålla sig 

på samma nivå intellektuellt som musikerna för att ha något att erbjuda dem. 9 Det är en del 

som inte tycker om termen groupie då den täcker ett mycket brett spektrum av kvinnor.10 

Precis som Jimmy Page nämner så finns det olika sorters groupies.  

Star-fuckers är längst ner i hierarkin inom groupies och de betraktas som något dåligt 

av både de andra tjejerna och av musikerna. De har sex med rockstjärnor bara för att kunna 

säga att de har haft sex med dem. För star-fuckers är det som en tävling som har väldigt lite 

med att göra att lära känna musikerna. De blir samlare som bara är ute efter att få tag på 

något de inte redan haft. Groupies umgås i grupp och bildar ett gäng medan star-fuckers 

brukar vara sociala enstöringar. Star-fuckers är ute efter det kända namnet och inte 

personen när de har samlag med en person. Detta är något som musikerna märker av och 

inte tycker om då de först och främst ser sig själva som personer och inte som ett känt 

namn.11 

I juninumret 1973 av Star kan man läsa en intervju med de mest populära 

groupiesarna på Sunset Strip.12 Även där tar de upp att det finns olika definitioner av vad en 

groupie är. En groupie är någon som träffar banden, går på konserter med dem och visar 

dem runt i staden och har kul med dem som vänner.13 

 

Forskningsläge 

Det finns inte mycket tidigare forskning om groupiekulturen utan den enda som går in 

djupare på det är Lisa L. Rhodes i Electric Ladyland; Women and rock culture.14 Där ger hon 

en utförlig översikt över groupiekulturen och hur den har framställts i media med början på 

                                                           
9
 Burks, Hopkins & Nelson, 1969, s. 11 

10
 Burks, Hopkins & Nelson, 1969, s. 12 

11
 Burks, Hopkins & Nelson, Paul, 1969, s. 12 

12
Pickel, Star, Sunset Strip groupies, Who, what, when & how (wow!), juni 1973, s. 58-61. 

http://www.star1973.com/star05book/ 2012-10-10 

13
 Pickel, 1973, s. 59 

14
 Rhodes, Electric Ladyland; Women and rock culture, 2005 

http://www.star1973.com/star05book/
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1960-talet. Jag väljer att ha med detta då det är relevant för att visa var termen groupie 

kommer ifrån och varför folk associerar som de gör när de hör ordet groupie. 

Rolling Stone Magazine och Star var viktiga för att uppmärksamma groupiekulturen 

men de var inte först med att skriva om groupies. Den första gången ordet groupie användes 

i tryckt text var den 16 juni 1966 i Richard Goldsteins kolumn vid namn ”Pop eye” i tidningen 

Village Voice.15 I sin kolumn recenserade han konserter och band och använde flera gånger 

ordet groupie för att beskriva de kvinnliga fansen. Goldstein skulle snart få sällskap av andra 

journalister som började bli intresserade av groupies. Med den ökade populariteten av 

rockkulturen som startade 1968 började andra att skriva om ämnet. Tidningen Life hade en 

artikel skriven av Frank Zappa där han nämner groupies så som The GTO’s.16 Det skrevs en 

artikel om groupien Sherry Sklar i tidningen Cheetah. Men det var inte förrän Rolling Stone 

Magazine släppte sin artikel ”Groupies and other girls” 1969 som det började pratas riktigt 

om groupies.  

Rolling Stone Magazine var en rätt okänd musiktidning för tonåringar och unga vuxna 

som den 12 februari 1969 spenderade 7000 USD på en annons i den högst ansedda 

nyhetstidningen i USA. Annonsen innehöll ett fotografi av en ung kvinnlig hippie och texten 

”When we tell you what a Groupie is, will you really understand?”. Det var redaktören Jann 

Wenner som kom med idén till annonsen då han ansåg att detta nummer av tidningen var 

något speciellt och förtjänade extra publicitet.17 ”Groupies and other girls” fick mycket 

uppmärksamhet och genererade stora diskussioner bland tidningens läsare. Många skickade 

in brev till Rolling Stone Magazine och motsatte sig artikeln på grund av olika saker, bland 

annat att den fokuserade på sex. En del ansåg att det var fel av dem att de tog upp och skrev 

om ämnet och en del ansåg att det som skrevs var felaktig information. Två groupies hörde 

av sig och klagade på att den groupies som citeras mest i texten ”Anna” inte ens var en 

groupie. ”Anna” kritiserades för sin äkthet och att hon kanske inte ens existerade utan var 

ett påhitt av tidningens skribenter för att vinkla artikeln och få det att framstå som att 

groupies var något omoraliskt. Med tillkomsten av ”Groupies and other girls” lanserade 

skribenterna och redaktören för Rolling Stone Magazine ett fenomen med material om 

                                                           
15

 Rhodes, 2005, s. 138 
16

 The GTO’s var en grupp med groupies från Los Angeles skapad av Frank Zappa. GTO står för Girls together 
Outrageously och deras mest kända medlem var Pamela Des Barres. 
17

 Rhodes, 2005, s. 140-158 
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groupies som omvandlade ordet groupie till en internationell term inom popkulturen. Men 

fördomsfullheten om groupies som dessa män förmedlade skulle hemsöka de flesta groupies 

liksom efterföljande skildringar av dem i media. Andra mäktiga tidningar började snart skriva 

om groupies efter ”Groupies and other girls”. Den första tidningen var Time som publicerade 

sin artikel redan samma månad som Rolling Stone Magazine hade publicerat sin första 

artikel. Time hade till och med kopierat delar från ”Groupies and other girls” och även de 

använde sig av citat från ”Anna”.18 Times artikel förstärkte på så sätt den bilden av en 

groupie som Rolling Stone Magazine hade etablerat.19 Groupies var inte muser eller de 

coolaste tjejerna i staden längre, utan istället sågs de som en intressant variant av en ”dålig 

flicka”. Rolling Stone Magazine spred budskapet att en groupie bara var en sexuell varelse 

och kvinnorna som porträtterades hade inget att säga till om när det kom till att 

karaktärisera vad en groupie var. ”Groupies and other girls” artikeln presenterades för 

omvärlden skriven av män och de poängterade sexualiteten som nyckeln till en groupies 

erfarenheter inom rockvärlden och ignorerade många aspekter av deras värld så som musik 

och fanskap.20  

Rhodes tar upp att media var en aktiv arena för diskussionen om termen groupie och 

dess innebörd i den amerikanska populärkulturen.21 1970 skrevs en artikel av Lillian Roxon 

vid namn ”Who are the real groupies?” för Village Voice där hon tar upp hur media 

behandlar fenomenet med groupies. Roxon skriver att de tidigare artiklarna samt andra 

reportage i media om groupies har varit felaktiga på flera grundläggande sätt. Hon menar att 

de bara visat på en del av historien och inte tagit upp alla sidor av vad en groupie är.22 Roxon 

menar att groupies är fans som har vågat bryta barriären mellan publiken och artisten. Hon 

anser att termen groupie började användas under 1965/66 med uppkomsten av lokala 

rockband. Då kunde kvinnor mer eller mindre bli fans på heltid på grund av att det fanns så 

många band både lokalt och som turnerade.23 Ett liknande synsätt på groupies som fans 

nämns även tidigare i Electric Ladyland; Women and rock culture. Under den Brittiska vågen 

hade media skildrat att kvinnliga groupies bara engagerade sig i två aktiviteter och det var 

                                                           
18

 Rhodes, 2005, s. 172-182 
19

 Rhodes, 2005, s. 184 
20

 Rhodes, 2005, s. 181-193 
21

 Rhodes, 2005, s. 206 
22

 Rhodes, 2005, s. 201-202 
23

 Rhodes, 2005, s. 209-210 
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att skrika och springa efter musiker. Men även då diskuterades i media samspelet mellan 

musiker och groupies. Rhodes skriver att musikern Jeff Beck spekulerar i att de unga 

skrikande fansen kanske växte upp och blev groupies. Både media och Jeff Beck försöker att 

göra en koppling mellan skrikande fans från den brittiska vågen och groupies. Att antyda att 

några av de unga tjejerna som skrek på Beatles och Rolling Stones 1964 växte upp och blev 

groupies normaliserar relationen mellan groupies och rockstjärnor. Det kunde mycket väl 

vara samma kvinnor men de hade gått från skrikande och svimmande till mer sofistikerade 

aktiviteter. I media antyds dock att även om det är en mer normal fanrelation mellan 

groupies och musiker så fanns det även sexuella inslag inkluderat i deras beteende.24 

 

Beatlemania 

Att fansen från Beatlemanian skulle förvandlas till groupies är något som även tas upp i 

artikeln Beatlemania: Girls just want to have fun.25 Beatlemanian började i England 1963 när 

några fans stormade bandet efter en konsert i London. Det var 10- till 14-åriga tjejer som var 

så fascinerade av Beatles att de skrek och svimmade vid åsynen av dem. Media var snabba 

med att rapportera om dessa kvinnliga fans som var helt vilda när de var i närheten av 

bandet. I början var det bara några få kvinnor men det eskalerade snabbt och elva dagar 

efter den första rapporten fanns det en stor exalterad grupp av kvinnor som hälsade dem 

välkomna hem på Heathrow airport när de landade efter en turné i Sverige. Denna hysteri 

kring Beatles blev ett sätt för dem att marknadsföra sig själva. När det var klart att de skulle 

komma till USA på turné visste redan alla fans hur de skulle bete sig. Beatles blev en 

anledning till att kvinnliga fans i USA gjorde uppror. Minst 4000 kvinnor mötte dem på 

Kennedy airport och flera hundra belägrade deras hotell vilket resulterade i att Beatles blev 

fångar på hotellet och inte kunde ta sig ut. Den amerikanska Beatlemanian nådde snart 

proportioner som liknade en religiös avgudadyrkan. Beatlemanian var som störst under 1964 

och 1965 och sågs av de vuxna som en epidemi som bara var att vänta ut att den skulle gå 

över. 1966 hade Beatles sin sista konsert.26 Under årtiondena som följde Beatlemanian skulle 

de mest nitiska fansen som inte längre sysselsatte sig med att skrika och snyfta i frustration 

                                                           
24

 Rhodes, 2005, s. 171 
25

 Ehrenreich, Hess & Jacobs, Beatlemania: Girls just want to have fun, 1992 
26

 Ehrenreich, Hess & Jacobs, 1992, s. 85-99 
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bli groupies istället. De nämner i artikeln Chicago Plaster Caster27 som ett exempel på en 

grupp med kvinnliga fans som blev groupies.28 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på vad det är som drivit undersökningens 

kvinnor att bli groupies och hur groupiekulturen har förändrats från 1960-talet.  

 Jag vill med mina frågor ge en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad det är som 

utmärker en groupie och hur en groupies liv har sett ut från 1960 till idag.  

 

Metod 

Jag har för att samla empiri till denna undersökning valt att arbeta med intervjuer och 

studier av litteratur. Jag har genomfört två kvalitativa intervjuer med två olika groupies från 

olika delar av världen. Vid användning av kvalitativa intervjuer utformas frågor som gör att 

intervjupersonerna kan svara med egna ord.29 Syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper hos någon och ta reda på hur personens liv ser ut eller 

hur personen ser på olika saker och ting.30 Intervjuerna har skett över mail då det inte har 

varit möjligt att träffas ansikte mot ansikte.  Men jag känner inte att det har varit något 

hinder för att få fram en lyckad intervju utan de har båda varit väldigt givande.  

Den första intervjun var med Lexa Vonn, grundare av The Plastics, som är 

professionella groupies. Henne kom jag i kontakt med genom att jag googlade groupies och 

hittade The Plastics hemsida med namnet på grundaren och länkar till deras Facebooksida. 

Jag skickade iväg en vänförfrågan till gruppen LA Plastics och efter att ha upptäckt att jag har 

en gemensam musikerkompis med Lexa Vonn skickade jag även en vänförfrågan till henne. 

Jag kunde på så sätt få mer information om henne och skicka meddelande och fråga om en 

                                                           
27

För mer information se http://www.cynthiaplastercaster.com/ 
28

 Ehrenreich, Hess & Jacobs, 1992, s. 104 
29

Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
2011, s. 81 
30

 Patel, Davidsson, 2011, s. 82 
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intervju. Intervjun skedde över Facebookmailen och hon var väldigt noggrann i sina svar och 

gav mig väldigt mycket information om sig själv och hennes syn på groupies.  

Den andra intervjun var med Nikki McWatters som var groupie under 1980-talet i 

Australien. Hon har nu skrivit sina memoarer och är idag även verksam som journalist för 

olika tidningar. Det var via Google jag kom i kontakt med Nikkis blogg och hittade hennes 

bok One way or another; the story of a girl who loved rock stars som kom så sent som i år 

2012. Jag hittade en mailadress till henne genom hemsidan och kunde på så sätt kontakta 

henne och fråga om en intervju. Hon var väldigt positiv till detta och glad över att bli tillfråga. 

Jag skickade mina frågor till henne och hon skickade tillbaka svaren nästa dag. Även dessa 

svar var väldigt utförliga och gav både information/fakta, känslor och tankar som hon har 

kring sitt groupieliv.  

Att göra intervjuer över mail var en metod som fungerade för mig då jag redan var lite 

insatt i deras liv genom att ha läst Nikkis memoarer och fått information från hemsidor om 

Lexa och The Plastics. Det är en fördel att ha förkunskaper och vara förberedd inom det 

område som ska studeras om man ska genomföra en kvalitativ intervju.31 Jag försökte hålla 

mig till så få frågor som möjligt och skickade bara ungefär tio till dem var. De fick inte samma 

frågor utan de var anpassade för var och en efter vad jag redan visste om deras liv. Då Nikki 

inte är groupie längre försökte jag mer få fram hur det såg ut för henne då hon var aktiv och 

få fram hennes tankar och vad det var som drev henne. Frågorna till Lexa mer var anpassade 

för att få reda på hur The Plastics grundades och vad hon gör som professionell groupie. 

Detta för att få fram deras personliga uppfattning i svaren och inte bara fakta samt för att 

begränsa antalet frågor och inte behöva be dem svara på frågor som kanske inte är relevanta 

för just dem. Just vid frågan om vad en groupie är och står för använde jag mig av samma 

frågor till båda för att kunna göra en jämförelse ifall synen på groupies har ändrats över 

tiden. (För intervjufrågor till Nikki och Lexa se respektive bilagor.) Att ställa både personliga 

frågor och rena faktafrågor till var och en om deras syn på groupies har gett mig en väldigt 

bra bas i empirin. Jag har i min sammanställning delat upp svaren i olika delar så som 

bakgrund, deras egna berättelser om att vara groupie och deras syn på vad en groupie är.  

                                                           
31

 Patel, Davidson, 2011, s. 83 
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Till sist har jag gjort en litteraturstudie för att få fram samma typ av information om Pamela 

des Barres som jag fått från Lexa och Nikki genom intervjuerna. Jag har analyserat Pamelas 

självbiografier och fått fram vad hon skriver om groupies och hur det var för henne när hon 

var ung. Jag har undersökt hur hennes historia sett ut och hur hon har tyckt och tänkt om sitt 

liv. Hon har grundat sina biografier på dagboksanteckningar hon gjorde som ung så man kan 

få fram mycket av hennes känslor som hon har beskrivit i texten genom att analysera vad 

hon skrivit. Sen har jag även använt mig av tidigare intervjuer med Pamela des Barres för att 

få fram ytterligare vad hon tyckte och tänkte om sig själv som groupie. Jag har i 

sammanställningen delat upp det i tre olika delar precis som jag har gjort med intervjuerna 

för att kunna göra jämförelser mellan de olika personerna och deras historier. Att använda 

sig av en litteraturstudie av olika dokument när man letar information gör att man måste 

förhålla sig kritisk till det man läser. Det är viktigt att ha i åtanke under vilka omständigheter 

dokumenten tillkom och vilket syfte det finns för författaren att skriva ner dessa händelser 

och att det kan påverka tillförlitligheten i dokumentet.32 

Mitt metodval har fungerat väldigt bra för mig då jag gjort anpassningar som hjälpt 

mig. Jag har undersökt hemsidor och biografier för att få reda på så mycket om personerna 

som möjligt innan jag gjort intervjuerna. Detta för att kunna göra en effektiv intervju över 

mail som gett mig givande svar. Jag har med hjälp av bakgrundsinformation och anpassade 

frågor till de olika personerna kunnat få väldigt detaljerade svar med både anekdoter och 

djupare tankar. Med litteraturstudien har jag förhållit mig på samma sätt. Jag har 

formulerade frågor som jag har försökt få svar på i Pamelas des Barres biografier. Detta för 

att sortera bort sådant som inte är relevant för just denna studie även om det är intressant i 

sig. 

Jag vill också poängtera att informationen jag fått fram i min empiri inte gäller alla 

groupies generellt utan är livshistorier jag fått från valda intervjupersoner utifrån frågor som 

de har svarat på med egna ord. Det finns ingen garanti för att det såg ut så här för alla som 

var aktiva som groupies under de olika tidsperioderna utan detta är tre personers synsätt 

och hur de upplevde det. Det är mycket möjligt att det var just så här det såg ut/ser ut i 

deras liv men det kan vara så att de har valt att inte del ge mig den information som hade 

kunnat ge ett annat resultat och slutsats.  
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Avgränsningar 

Då jag vill veta om groupiens roll har ändrats från 1960-talet fram till idag så anser jag att jag 

måste använda mig av groupies som har gått ut officiellt med att de är groupies och är kända 

för omvärlden som det. Med detta menas att de själva kallar sig för groupies och använder 

det ordet om sig själva i biografier och annat material de skrivit om sig själva.  Jag har även 

fått göra ett aktivt val av vilka groupies som ska få vara med i min undersökning då det ska 

stämma med den tidsperiod jag valt att fokusera på. Jag har då fått anpassa min metod till 

det som är möjligt att genomföra. Jag kan inte intervjua groupies som befinner sig i USA och 

Australien ansikte mot ansikte utan måste ta det över mail samt använda mig av biografier 

då det inte varit möjligt att få kontakt med personen jag vill intervjua. Jag har också valt att 

fokusera på kvinnliga groupies även om det också funnits manliga.33 Detta för att kvinnors 

och mäns roll i samhället ser olika ut och uppfattas olika. Att undersöka båda blir ett för 

omfattande arbete för denna sortens uppsats.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna svara på mina frågeställningar kommer jag att utgå från teorier om fans när jag 

analyserar min empiri. Detta för att den tidigare forskningen visar på att groupies 

härstammar från fans och deras kärlek för musik.  

 

Jag kommer börja med att beskriva vad ett fan är utifrån Cornel Sandvoss definition av 

fanskap: 

 

I define fandom as the regular, emotionally involved consumption of a given 

popular narrative or text in the form of books, television shows, films or music, as 
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well as popular texts in a broader sense such as sports teams and popular icons 

and stars ranging from athletes and musicians to actors.34 

 

Detta är en definition som väldigt många kan känna igen sig i oavsett om man är en musik- 

eller filmmänniska. Om man fokuserar på musik så är ett fan någon som känslomässigt 

involverar sig i band och i musiken som bandet skapar. Någon som konsumerar och 

interagerar med objektet för deras beundran. Man köper skivor och går på konserter för att 

man känner väldigt starkt för ett band eller artist. 

För att förstå en groupies drivkraft kommer jag förankra min empiri i Lawrence 

Grossbergs teori om fans och affekt samt Cornel Sandvoss teori om fanskap som en 

förlängning av sig själv.  

Ett fans relation till t ex ett band beror på deras känslor eller affekter. Affekt är nära 

sammanlänkat med vad vi ofta beskriver som känslan av livet. Ett fans affekt är det som gör 

relationen mellan fanet och bandet, det som skapar mening och njutning i relationen. 

Grossberg nämner att affekt är det som ger ”color”, ”tone” eller ”texture” till våra 

erfarenheter. Affekter hjälper fansen att skapa kartor av det som är viktigt i deras liv och 

som sen hjälper dem att skapa en identitet. En identitet där de sedan investerar i det som är 

betydelsefullt för dem. Affekten definierar hur starkt vi kommer lägga energi och satsa på 

olika upplevelser, betydelser och nöjen. Det finns olika sorters investeringar som man kan 

investera i med olika intensitet och olika platser beroende på vad som är betydelsefullt för 

dig. Dessa kartor bestämmer vad fansen väljer att lägga energi på som t ex nöjen, betydelser, 

fantasier, lust, relationer med mera. Fans skapar kartor utifrån t ex rockmusik för det är vad 

som är betydelsefullt för dem. Då blir rockmusik väldigt viktigt och en dominerande del av 

deras identitet. Rockmusik får fansen att känna sig ”hemma” och att leva inom den kulturen 

gör att man känner en stabilitet i sin identitet. Att känna sig hemma och uppleva en 

samhörighet är betydelsefullt och det gör att man bryr sig om rockkulturen. Bryr man sig om 

den och känner att den är viktig så blir det en nödvändig investering. Olika musikkulturer kan 

betyda väldigt mycket för fans. Det gör att för fansen så blir vissa sammanhang inom t ex 

rockkulturen mättad med affekt. Rockkulturen blir en karta där en persons olika aktiviteter, 
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praxis och identiteter kan lokaliseras. Fanet färgas av kulturen och lever efter kulturens 

praxis. Man blir en del av den kulturen och lever sitt liv efter den för det är den som betyder 

något för en. Utan rockkulturen att investera i kan ett fan inte skapa kartor som formar 

deras identitet. Kartorna skapar en stabil identitet där vi kan känna oss ”hemma”. Detta gör 

att det som är viktigt för oss som t ex ett band eller rockkulturen blir det som gör att vi 

känner oss stabila och trygga.35  

Sandvoss skriver att objektet för vår beundran är sammanvävd med vår självkänsla, 

vilka vi är, vill vara och tror vi är. Fans identifierar sig med idolen och drar paralleller mellan 

sig själva och idolen. Man gör kopplingar till idolens privatliv, sångtexter, musik eller annat 

som är personligt för idolen för att kunna identifiera sig med personen. 36 

 

  

                                                           
35
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Resultat / Rock ’n’ roll queens 

Jag kommer i detta avsnitt redovisa resultatet av min litteraturstudie och mina intervjuer så 

som jag har fått det berättat för mig över mail och genom biografier. Detta är livshistorier 

och synsätt från tre groupies i olika åldrar på olika ställen i världen. Tre rock ’n’ roll queens. 

 

Pamela des Barres 

Pamela föddes i slutet av 1940-talet i Los Angeles i USA. Pamela har blivit utnämnt till 

världens mest kända groupies och har blivit känd som detta efter att ha publicerat sin 

självbiografi I’m with the band, Confessions of a supergroupie.37 Den handlar om hennes 

groupieliv under 60- och 70-talet i USA. Pamela har delat med sig av sin historia i väldigt 

många olika TV- och radioprogram och dokumentärer. Hon har bland annat blivit intervjuad 

av både Oprah Winfrey och Larry King.38 

Pamela är inte bara författare till sin biografi utan har också skrivit fem böcker och lär 

ut skrivande under workshops som hon håller för kvinnor. Hon är även vigselförrättare och 

håller i unika rock ’n’ roll bröllop.39 

 

Bakgrund 

Då Pamela har varit aktiv groupie under många år så finns det en massa band som har betytt 

mycket för henne och det första riktiga bandet var Beatles. Pamela skriver att hon fick en 

släng av Beatlemania. De fabulösa fyra karlarna i Beatles kom in i hennes liv vid precis rätt 

tidpunkt för att hon skulle bli en tanklös, idiotisk Beatlemaniac.  Hon ansåg att Paul 

McCartney var det perfekta mannen. Pamela och hennes vänner hängde i grupper på fyra 

personer, en för varje Beatlesmedlem och de skrev brev till varandra där de diskuterade de 

olika medlemmarna och pratade om dem konstant. De hade ordnat biljetter för att få se 

dem när de kom till USA och Pamela och hennes vänner var fast beslutna att få träffa dem 

när de kom till Los Angeles. De tog sig till Bel Air där Beatles bodde under sin vistelse och 

möttes av 100-tals kvinnor som hade samma plan som de. Men de lyckades hitta en liten 
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pojke som bodde i Bel Air och som kunde ta dem till baksidan av husen så de kunde leta 

efter just det huset som Beatles bodde i. Till sist hittade de huset som var omringat av 

polisen och spenderade hela natten utomhus för att kanske få en skymt av en 

Beatlesmedlem på bakgården till huset. Till sist såg en roddare dem spana på huset och 

polisen kom och körde iväg dem så de fick aldrig träffa Beatles. 40 

Efter ett tag kom hon i kontakt med Rolling Stones musik och lämnade Beatles bakom 

sig för att fokusera sina tankar på Mick Jagger. Det tog inte lång tid innan Rolling Stones kom 

till Los Angeles och Pamela fick träffa dem. Pamela och en kompis åkte till RCA Studios för 

att se om de var där och spelade in och på så sätt förhoppningsvis få träffa dem. Hon hade 

tur då de var där och hon beskriver det själv som om hon var i en zombietrans när hon följde 

efter Mick ut till parkeringen när hon såg honom. Mick bad henne hjälpa honom att navigera 

när han skulle backa ur bilen men Pamela var så nervös över att han ens pratade med henne 

att hon fick honom att backa in i två bilar innan han kom iväg.41  

Efter att Pamela tagit studenten från High school kunde hon åka till Hollywood när 

hon ville. 42 Hon ansåg att Hollywood var platsen där alla coola människor hängde och hon 

började gå på konserter allt oftare för att komma i kontakt med musiker.43 Det första lokala 

bandet hon ville komma i kontakt med var The Byrds. Men då hon var för ung för att komma 

in på konserter började hon hänga vid backstagedörren för att få en skymt av dem. Pamela 

skriver att hon blev kär i basisten Chris Hillman vid första ögonkastet och då var hon blott 16 

år gammal. Hon blev lika galen i The Byrds som hon hade varit i Beatles men då The Byrds 

var lokala kunde hon komma närmre dem. Hon frågade alla hon kände för att få fram deras 

adresser så hon kunde sitta utanför deras hem och få en skymt av dem eller höra dem.44 

Det band som var mest populärt hos groupies var Led Zeppelin och Pamela skriver att 

när de var på väg att komma till staden ökades groupiesarnas aktivitet. Pamela hängde 

självklart på och lyckades fånga gitarristen Jimmy Pages intresse.45 Detta resulterade i att 

Pamela fick hänga med på en av deras turnéer. Pamela skriver att dagarna med Led Zeppelin 
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på turné var som ett rock ’n’ rollhimmelrike. Hon var exakt var hon alltid strävat efter att 

vara. Flickvän till sologitarristen i världens största och bästa rockband. Hon var den enda 

kvinnan tillåten backstage.46 

 

Pamela som groupie 

Pamela skriver i sin biografi att hon visade sin uppskattning för det motsatta könet genom 

att ge dem oralsex. Hon tänkte inte på sig själv som lättfotad eller andra termer som 

användes för att beskriva fria, fredsälskade tjejer. Hon ville bara visa sin uppskattning för 

deras musik, deras klädsmak, för deras huvuden, händer och hjärtan. Pamela höll hårt i sin 

oskuld tills hon nästan var 20 år gammal.47  

Pamelas dröm var att en dag bli någons rock ’n’ rollfru. Hon skriver att hon var 

avundsjuk på Gail Zappa när hon först träffade henne för att hon var fru till Frank Zappa. Att 

vara fru till en av Pamelas idoler gjorde att hon var allt Pamela strävade efter att få vara.48 

Pamela var ofta avundsjuk på fruar och de som kunde bli fruar.49 Detta är även något Pamela 

berättar i en intervju med Oprah. Hon berättar att hon ville ha giftermål och förhållanden 

med alla personer hon träffade men att hon var villig att låta det ske när det skedde för att 

det livet var så spännande.50 I Richard & Judy show berättar hon att när hon såg sin mamma 

ta hand om sin pappa så hon ville göra samma sak och utföra de hustruliga 

arbetsuppgifterna till en rockkille. Pamela strök deras skjortor och sydde fast deras knappar 

och gav dem mat.51 Pamela skriver att hon diggar musiker för de har mest att erbjuda henne 

både mentalt och känslomässigt då de tänker i samma banor som hon. De är extremt 

kreativa människor.52 Hon ville komma närmre kreativiteten och vara intim med 

kreativiteten och det gjorde att hon sökte sig till musiker. Men hon kände aldrig att hon blev 

utnyttjad av musiker. Hon berättar att alla tjejer får sina hjärtan krossade av någon kille 
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någon gång och när det gällde henne var det berömda karlar som krossade hennes hjärta.53 

De relationerna de hade var jämlika och ett ge och ta utbyte på bådas villkor.54 

Pamela skriver att hon ofta kände att hon inte passade in bland alla kända människor. 

Även om hon ville säga och göra en massa vilda saker så vågade hon inte riktigt. Hon var 

alltid orolig att någon skulle påpeka att hon inte hörde hemma där och att hon borde gå 

hem. Men det hände aldrig och Pamela låtsades och spelade att hon passade in tills hon 

hade självförtroende till att känna att det var där hon skulle vara.55 Pamela drömde om att 

vara känd.56 Frank Zappa lärde känna Pamela och hennes vänner och kände att de hade 

potential till att bli något stort. Han hjälpte dem och vägledde dem när de startade ett band 

med bara tjejer som de döpte till the GTO’s (girls together outrageously).57 The GTO’s blev 

snabbt kända i Hollywood58 och det öppnade upp möjligheter för Pamela och de andra 

tjejerna att träffa rockstjärnor och känna att de hade en plats i rockvärlden.59  

 

Pamelas syn på groupies 

Pamela skriver att hon föredrar musiker. Det finns tjejer som diggar sjömän och man kan 

kalla dem ”sailories”, det finns tjejer som föredrar doktorer och man kan kalla dem 

”doctories”. Umgås man med band är man en groupie.60 Pamela diskuterar groupietermen i 

en intervju med Rolling Stones. Hon säger att det alltid kommer finnas groupies men att de 

har blivit missförstådda. Man ser på dessa tjejer som slampor på knä i en turnébuss. Men de 

är främst tjejer som vill vara nära musiken. De vill vara en del av denna otroliga musik som 

lyste upp världen. Det handlar verkligen om kärlek. Människor har frågat Pamela varför hon 

ville träffa dessa killar och hon svarar ”Varför inte!” Vem skulle inte vilja vara del av 

någonting så viktigt?61 
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Nikki McWatters62 

Nikki har skrivit biografin One way or another; the story of a girl who loved rock stars63 som 

handlar om hennes liv som groupie under 80-talet. Hon kommer från Australien och jobbar 

nu som författare och journalist samtidigt som hon är mamma till fem barn. Jag kontaktade 

henne via mail efter att jag hittat adressen på hennes hemsida/blogg. Hon ville väldigt gärna 

vara med i min undersökning och tyckte att det var ett intressant ämne jag hade valt att 

skriva om. Det kändes skönt att fått kontakt med en så entusiastisk person som Nikki som 

överröste mig med positiva ord och lyckönskningar inför mitt skrivande.  

 

Bakgrund 

Nikki föddes i mitten av 1960-talet i Australien i en väldigt konservativ och strikt familj. Hon 

fick bara vara ute med sina vänner på helgerna och var tvungen att vara hemma innan 

klockan tio på kvällen. Hennes pappa skjutsade henne och hämtade upp henne när hon 

skulle träffa sina kompisar och hon nämner att det var så med många av hennes 

tjejkompisar. De kom också från strikta hem och hon menar att tjejer var väldigt skyddade 

under slutet av 1970-talet.  Men när hon var 13-14 år började hon bli intresserad av band 

och konserter och hon gick på sin första konsert som 15-åring. Hon brukade smyga ut genom 

sitt sovrumsfönster efter att hennes föräldrar hade somnat så att de inte skulle märka att 

hon var ute. Musik var en stor del av hennes tonårsliv under det tidiga 80-talet och att smyga 

ut och gå på konserter och försöka komma in backstage var ett sätt för henne att göra 

uppror mot sina strikta föräldrar och deras konservativa sätt.  

Nikki berättar att hon alltid varit en driven och ambitiös person som ville ha ut lite 

mer än andra av livet. Hon säger att hon tänkte stort och att bara lyssna på musiken var inte 

nog för henne utan hon ville även vara en del av den. Att komma in backstage var inget svårt 

om man var en ung tjej. Nikki brukade försöka bli vän med roddare eller bandets crew eller 

helt enkelt låtsas som om hon redan kände bandet för att komma in backstage. En gång 

låtsades hon vara Rod Stewarts syster för att komma in backstage. Det som drev henne till 
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att ta till dessa knep är enligt henne själv att hon innerst inne nog själv ville vara en 

rockstjärna. Hon ville vara känd och då hon endast var en ung tonårstjej var det näst bästa 

att vara nära andra kända personer. Hon drömde om att vara berömd och att en dag förälska 

sig i en rockstjärna.  

 

Rockvärlden 

Jag bad henne skriva lite om hur hon upplevde rockvärlden och om det bara var skoj och 

skratt hela tiden. Nikki svarar att det vara spännande att få möta musiker och oftast var de 

mycket vänliga normala män. Några av dem var en lite arroganta, andra var blyga. Det var 

mestadels roligt men det fanns dåliga tider med. Nikki blev gravid med en runtresande 

musiker och var tvungen att göra en abort vid 17-års ålder, detta gjorde henne väldigt 

deprimerad. Även när en musiker slutade träffa henne och bytte ut henne mot en ny tjej, 

vilket inträffade hela tiden enligt Nikki kunde hon bli nedstämd. Drogscenen var rolig ibland 

men den skrämde henne lite och hon såg många vänner som blev förstörda av droger. Hon 

var vän med Michael Hutchence från INXS och hon tror att droger, depression och hans rock 

’n’ roll-livsstil bidrog till att han dog. Nikki vet många som har begått självmord och många av 

dem var groupies. Hon skriver att många var ledsna små tjejer som letade efter kärlek på fel 

ställe.  

Nikki har inte varit en groupie på länge utan slutade när hon blev mamma. Hon hade 

ett förhållande med en musiker när hon var runt 30 men det höll inte då hon förstod att 

kända musiker i allmänhet är ytliga och narcissistiska. Men hon har trots det en massa 

lyckliga och glada minnen från sina dagar som groupie men vill varna unga tjejer att man kan 

få sitt hjärta krossat och börja tvivla på sitt eget värde. För i slutändan så är musiker enligt 

Nikki bara intresserad av sex.  

 

Nikkis syn på groupies 

Nikki skriver att hon anser att en groupie är en ung tjej som har ett djupt intresse eller en 

besatthet av en känd musiker. En groupie vill lära känna musiker och ha någon slags relation 

med dem. Hon nämner att det finns några manliga groupies men att de flesta var kvinnor. 

Jag frågar vad Nikki tror det är som är så fascinerande med rockstjärnor för unga tjejer? Hon 
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svarar att de bara är så väldigt tilltalande. Några groupies i Australien jagar fotbolls- och 

sportstjärnor med stora muskler och små hjärnor men att hon älskar musik. Musik berör din 

själ och rockstjärnor har en starkt utvecklad feminin sida, de var ofta smala, känsliga och 

vackra. De hade långt hår och ibland även smink och de sjöng om kärlek som om det var den 

mest viktiga saken i världen för dem. Självklart var det bara sånger och musikerna var oftast 

inte så emotionella och känsliga i verkligheten. De var mäktiga och kända och fick alla tjejer 

att skrika och Nikki gör jämförelser med Beatleshysterin. Hon ansåg inte att de var hotfulla 

utan färgstarka, roliga och vänliga. Hon avslutar med att berätta att hon spenderade en natt 

med en kille i Duran Duran och att de delade ett läppstift efter att de hade kysst. Det var 

mest groupieaktivitet under 70-och 80-talet och att det inte finns så många idag. Nikki 

berättar att hennes ena son är musiker och han säger att det inte finns så många groupies 

kvar längre.  

 

Lexa Vonn64 

Lexa Vonn är en professionell groupie, musiker, journalist, pin-upmodell, promoter och en 

”all around ” musikindustripersonlighet som jag blev vän med på facebook. Det var så jag fick 

kontakt med denna nutida groupie från Boston i USA och kunde göra en intervju över mail. 

 

Bakgrund 

Lexa föddes i slutet av 1970-talet som yngsta barn av fyra systrar. Hon har varit intresserad 

av musik så länge hon kan komma ihåg och gick på sin första konsert med sina systrar när 

hon var runt 8 år gammal. Redan som 4-åring brukade hon sätta sina dockor och gosedjur på 

rad som en publik medan hon använde sin säng som scen där hon låtsades vara Pat Benetar. 

Hennes familj trodde hon var ett underbarn då hon redan vid den åldern kunde alla ord till 

de olika sångerna. När hon var runt 9 år och alla hennes vänner byggde kojor och lekte i 

gjorde hon en turnébusskoja i sin källare. Lexa och hennes vänner brukade sätta glittriga 

sjalar och hattar på kuddar och låtsas att det var glambandet Poison och att de var med och 

festade på deras turnébuss med dem.  

                                                           
64

 Detta avsnitt baseras på en intervju med: Lexa Vonn, mail, 2012-09-30 
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När Lexa var 14 år gammal ringde hon in till ett radioprogram där Poisons sångare 

Bret Michaels tog emot telefonsamtal från fans. Lexa frågade honom hur hon skulle göra för 

att få träffa honom i verkligheten. Bret Michaels berättade då att hon skulle bege sig till 

konsertstället tidigt när det var soundcheck och prata med bandets crew som alltid hade 

backstagepass att ge till tjejer. Han berättade även för henne att de ibland kunde fråga efter 

sexuella tjänster för att hon skulle få ett backstagepass men att hon aldrig skulle gå med på 

det. Lexa tog hans råd med sig och några månader senare hade hon fått sitt första 

backstagepass till Poison utan att behöva utföra några sexuella tjänster. 

 

Lexa Vonn och The Plastics 

Jag frågar Lexa hur hon fick idén till The Plastics och att bli en professionell groupie och hon 

svarade att The Plastics hände på skoj. Det hela började som ett internt skämt mellan henne 

och några av hennes vänner som hon besökte konserter med. De tyckte om att klä upp sig 

och hänga med band och det uppstod en massa avundsjuka från andra tjejer. Lexa och 

hennes vänner skojade om hur omoget och ”high school” det är att kvinnor är hatiska mot 

varandra. De jämförde det med filmen Mean Girls där det populära gänget tjejer kallades för 

The Plastics. Då de andra tjejerna ansåg att Lexa och hennes gäng var elit bland bitcharna 

bestämde de sig för att anta smeknamnet på ett skämtsamt manér.  

The Plastics blev snabbt kända bland Hollywoods musikscen och en lokaltidning gav 

tjejerna en egen kolumn för att recensera musik. Efter ett tag fick Tyra Banks upp ögonen för 

dem och Lexa blev inbjuden till Tyra Banks tv-program för att prata om The Plastics och om 

att vara en groupie. Efter att programmet hade sänts fick Lexa tonvis av email från tjejer som 

ville ha råd om hur man blir en groupie eller lära sig skriva recensioner och promota band. Så 

Lexa gjorde The Plastics till en skola/företag/organisation komplett med en handbok som lär 

tjejer allt som man behöver veta för att kunna bli en professionell groupie.  

De tjänster som The Plastics erbjuder är bland annat konsertrecensioner, 

fotografering, make up-design, modekonsultation, promotions av band, bokningar, 

modellarbeten och allt annat som man bara kan tänka sig. The Plastics har förgreningar i 

flera olika länder över hela världen nu och Lexa skriver att The Plastics försöker att ha något 
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för alla och är bara ditt hjärta på rätt ställe så får du vara med. De har inga kriterier på ålder, 

etnicitet eller storlek utan alla är välkomna in i deras förening. 

 

Lexas syn på groupies 

Det märks att Lexa har starka åsikter om vad groupies är och hon är väldigt noga i sitt svar på 

frågan om vad en groupie är enligt henne. Hon svarar att på senare tid har ordet ”groupie” 

fått ett dåligt rykte. Folk tror att groupies bara är ute efter att ha sex med ett band och att 

det inte kunde vara längre från sanningen.  Lexa nämner att det självklart finns tjejer som är 

ute efter det med men de är inte riktiga groupies utan ”starfuckers”. En groupie är en person 

som älskar musik mer än en genomsnittlig person. De nöjer sig inte med att bara titta utan 

vill vara en del av musiken och är villiga att ge lite extra för att det ska bli så. Hon berättar att 

groupies kan stiga upp vid 6 på morgonen för att börja köa för en konsert eller köra flera mil 

för att se ett band. De har med sig presenter till bandet, hjälper till med saker gratis och det 

kvittar om det är att springa ett ärende eller hjälpa till med scenen.  

Lexa fortsätter med att skriva att en konsert är som en andlig upplevelse för groupies. 

Hon tror att musiker kanaliserar en övernaturlig makt när de spelar och att musiken är 

gudarnas språk eller i alla fall språket av hjärtat och själen. Lexa känner en telepatisk 

förbindelse med artisten när hon står längst fram vid scenen och tittar in i artistens ögon och 

både hon och artisten sjunger samma ord till varandra. Det känns som om de är på samma 

nivå för ett ögonblick, i en värld full av kaos och missförstånd och att alla känner och förstår 

varandra helt perfekt. Lexa skriver att det är som en drog som är mer beroendeframkallande 

än något annat hon någonsin testat.  

Groupies tenderar också att känna ett sexuellt rus när de hör musik och speciellt 

livemusik. Hon berättar att groupies kan bli väldigt upphetsade under en konsert och att om 

de har chansen att umgås med den personen som skapar musiken som de älskar och de är 

attraherade av varandra så varför skulle man inte vilja gå ett steg längre. Groupies är 

musikers motsvarighet. De skickar ut ett meddelande med sin musik och groupies mottar 

meddelandet. Lexa jämför det med yin och yang, det gudomligt manliga och kvinnliga.  
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Lexa avslutar med att skriva att utan dem som verkligen älskar och förstår musik så 

hade det inte funnits någon mening med att skapa musik. Utan groupies hade det inte 

funnits några rockstjärnor. Tyvärr så får inte groupies alltid uppskattningen de förtjänar men 

de får en massa sånger skrivna om sig i alla fall. Lexa kommer aldrig sluta vara en groupie. 

Även om hon är involverad med och trogen en man så kommer hon alltid vara en groupie i 

själ och sinne. Det finns i hennes hjärta.  

 

Diskussion och slutsats 

Även om alla tre har levt olika liv och har väldigt olika berättelser att berätta för mig så finns 

det ändå många likheter mellan dem. De snuddar alla vid samma ämnen och har liknande 

synsätt och tankar. Man kan se kopplingar till de teorierna om fans och fanskap jag 

diskuterat tidigare i alla tre fallen även om de har haft helt olika liv och förutsättningar. 

 

Hur det sett ut genom tiderna 

Den tidigare forskningen som jag redovisat ovan kommer bland annat fram till att några av 

fans som skrek på Beatles och var aktiva under den brittiska vågen blev groupies. Detta är 

någon som man kan ser stämmer in på Pamela som började intressera sig för musik och 

band just under den brittiska invasionen under 60-talet. Hon och hennes vänner var några av 

de tjejer som drabbades av Beatlemanian och gjorde allt för att få träffa bandet när de väl 

kom till USA. När sen Beatles försvann tillbaka till England och slutade spela blev det andra 

band som hon intresserade sig av så som Rolling stones och The Byrds. Även om banden 

ändrades så ändrade inte Pamela sitt sätt att vara ett fan på. Det var fortfarande viktigt för 

henne att få träffa dem i banden hon älskade. Detta är något som även Nikki skriver i 

intervjun. Att bara lyssna på musiken var inte nog utan hon ville även vara en del av den. 

Musik var viktigt i Nikkis tonårsliv under 80-talet och när hon var 13-14 år började hon bli 

intresserad av band och konserter och gick på sin första konsert när hon var 15 år. Att gå på 

konserter och hänga backstage var ett sätt för henne att göra uppror mot sina konservativa 

föräldrar. Medan Lexa redan som barn hade lekt att hon var rockstjärna eller att hon hängde 
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i turnébussar med kända band innan hon i tonåren under 90-talet tog kontakt med Bret 

Michaels och gjorde verklighet av sin lek.  

 

Alla tre har i tidig ålder kommit fram till att rockband är något som är värt att investera i då 

det ger dem trygghet och är betydelsefullt för dem. Pamela och hennes vänner var helt 

förälskade i Beatles och färgades av Beatlemanian och andra ungdomars beteende under 

denna period i deras sökande efter att få träffa dem. Detta beteende blev sen naturligt för 

Pamela och en del av hennes sätt när hon sen blev intresserad av andra band. För Pamela 

blev det betydelsefullt att investera mycket i att få träffa musikerna i banden hon tyckte om. 

Nikki kände sig hemma med musiken och att hänga backstage på ett helt annat sätt då hon 

drogs till det för att det var motsatsen till sitt egna hem. Hennes föräldrar var väldigt strikta 

och konservativa och det var något Nikki inte kände sig hemma i. Då blev rockmusiken och 

konserterna något som hon kände sig hemma i istället och något hon valde att investera i. 

Det blev en revolt mot föräldrarna men framför allt ett sätt för Nikki att hitta sin identitet i 

tonåren. Hon kunde skapa kartor när hon investerade i konserter och att hänga backstage 

som hjälpte henne skapa sin identitet. Som hon nämner så var det inte nog att bara lyssna 

på musiken utan hon kände att det var viktigt att investera mycket i att få träffa banden. 

Lexa hade redan som väldigt ung hittat det som hon kände sig hemma i då hon i fantasin 

lekte att hon var musiker själv eller hängde i turnébussar med band. Hon hade ett beteende 

som hon sen i tonåren kunde investera mer i då hon ville göra verklighet av fantasin. Detta 

gjorde att hon i tonåren tog steget och kontaktade en känd musiker för att få träffa honom. 

Alla tre lever efter den praxis som hör till rockkulturen och alla aktiviteter som de ägnar sig 

åt kan kopplas till rockkulturen. 

 

Drivkraft 

Pamelas drivkraft att vara en groupie var att hon ville bli någons rock ”n” roll fru. Hon ville ha 

giftermål och förhållanden och ta hand om hushållet och prestera hustruliga uppgifter för en 

rockkille. Varför det just var musiker som hon föll för var för att hon kände att de hade mest 

att erbjuda henne både mentalt och känslomässigt då de tänkte i samma banor som hon. 

Hon ville komma närmare kreativiteten och det gjorde att hon sökte sig till musiker. Pamela 
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drömde om att vara känd. Även Nikki säger samma sak om hennes drivkraft. Hon ville innerst 

inne själv vara en rockstjärna men då hon bara var en ung tonårstjej var det näst bästa att 

vara nära andra kända personer. Hon drömde om att vara berömd och att en dag förälska sig 

i en rockstjärna. Nikki avslutar med att säga att många groupies var tjejer som letade efter 

kärlek på fel ställe. Lexa känner en telepatisk förbindelse med artisten när hon står längst 

framme vid scenen. När hon tittar in i artistens ögon och både hon och artisten sjunger 

samma ord till varandra är de på samma nivå för ett ögonblick. Det är som en drog som är 

mer beroendeframkallande än något annat hon testat. Men Lexa har tagit groupielivsstilen 

ett steg längre än Pamela och Nikki i och med att hon startade The Plastics. Det började som 

ett internt skämt mellan hennes konsertkompisar men blev sen ett företag för groupies så 

alla som vill ska kunna leva ut sina groupiedrömmar och komma nära banden de tycker om 

genom att jobba med t ex fotografering eller skriva konsertrecensioner. Lexa berättar att 

hon tycker groupies är musikers motsvarighet och med The Plastics blev Lexa snabbt känd.  

 

Man ser tydligt kopplingar mellan det de berättar och Sandvoss teorier om att objektet för 

vår beundran är sammanvävd med vår självkänsla. Pamela nämner att hon vill vara känd och 

hitta kärleken i en känd person för att de är de som är mest lika henne och tänker i samma 

banor som hon. Pamela drar paralleller mellan sig och idolen då hon vill vara som dem och 

leva som dem genom att leva med dem. Även Nikki identifierar sig starkt med artisterna hon 

umgås med då hon vill vara känd. Kan hon inte bli känd så är det näst bästa att umgås med 

andra kända vilket stämmer bra överens med Sandvoss teori om att det är sammanvävt med 

vår självkänsla och vilka vi är, vill vara och tror vi är. Även Lexa känner en samhörighet med 

artisten och anser att groupies och musiker är varandras motsvarighet. På så sätt blir hon 

sammanvävd med idolen och tror sig vara minst lika känd som denna. Hade inte groupies 

funnits hade inte rockstjärnor funnits. Hon drar paralleller mellan sig själv och artisten på så 

sätt att utan henne hade artisten inte varit något och att de krävs en symbios mellan dem.  

 

Hur de själva definierar en groupie 

Enligt Pamela är groupies tjejer som främst vill vara nära musiken. De ville vara en del av 

denna otroliga musik som lyste upp världen. Pamela säger att det verkligen handlar om 



Jamie Karlsson 

30 
 

kärlek. Hon skriver om att man kan vara intresserad av olika saker som t ex de som är 

intresserade av sjömän kan kallas ”sailories” men hänger man med band är man en groupie. 

Nikki säger att det finns groupies i Australien som jagar fotboll- och sportstjärnor med stora 

muskler och små hjärnor men att hon älskar musik. Hon anser att en groupie är en ung tjej 

som har ett djupt intresse för en känd musiker. En groupie vill lära känna musiker och ha 

någon slags relation med dem. Varför tjejer vill det är för att musiker är mäktiga och kända 

och fick tjejer alla att skrika. Nikki gör kopplingar till beatleshysterin och de skrikande 

kvinnliga fansen. Enligt Lexa är en groupie någon som älskar musik mer än en genomsnittlig 

person. De nöjer sig inte med att bara titta utan vill vara en del av musiken och är villiga att 

ge lite extra för att det ska bli så. Konserter blir en andlig upplevelse där allt sammanvävs så 

alla förstår varandra perfekt. Groupies är musikers motsvarighet, musikern skickar ut ett 

meddelande med sin musik och groupies mottar meddelandet. Både Pamela och Lexa 

nämner att groupies har fått ett dåligt rykte att de bara har sex med band men detta 

stämmer inte. Det finns tjejer som sysslar med att ha sex med band men de är inte riktiga 

groupies utan ”starfuckers”. 

 

Deras definition av en groupie stämmer väldigt bra överrens med Sandvoss definition av ett 

fan. Någon som känslomässigt involverar sig i ett band och deras musik. De talar om kärlek 

som den känslan som skapas mellan groupies och musik. Det finns tydliga interaktioner 

mellan groupies och objektet för beundran genom att de, som Nikki skriver, vill lära känna 

dem och ha en relation med dem. Eller som Lexa skriver att musiker skickat ut meddelande 

som groupies mottar. Man går på konserter för att man känner väldigt starkt för ett band 

och konserten blir en andlig upplevelse för groupien. 

 

Kort sammanfattning 

Mitt syfte med den här undersökningen var att ta reda på vad det är som driver unga kvinnor 

att bli groupies och hur det har sett ut från 1960-talet då termen groupie myntades fram till 

idag. Redan i den tidigare forskningen kom det fram att groupies härstammar från fansen 

under beatlemanian och det är något som återkommer i min empiri vid flera olika tillfällen. 

Man kan vara ett fan på hur många olika sätt som helst och att vara en groupie är ett sätt att 
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vara det på. Det som skiljer mellan ett fan och en groupie är helt enkelt att groupies umgås 

med band och lär känna dem mer än vad en fan gör. Groupies känner starka känslor för en 

viss artist, band eller musikgenre och gör det lilla extra för att kunna komma närmare 

artisten, bandet eller musiken. Det finns troligtvis fans som gör samma sak men som inte 

anser att de är groupies helt enkelt beroende på vad man själv väljer att benämna sig som. 

Groupie är en term för ett fan som kommer från ordet group. Jag ville även med 

undersökningen ta reda på hur de själva definierar en groupie. Detta för att det helt enkelt 

är viktigt att de som var/är groupies får göra sin röst hörd och definiera vad det är de är. För 

som det visats tidigare så är det manliga skribenter på tidningar som Rolling Stone Magazine 

och Village Voice som definierat det utan att egentligen vara insatta i ämnet mer än utifrån. 

De har gjort egna tolkningar som sattes på pränt utan att de som var groupies fick säga sitt. 

Även National encyklopedin som jag nämner i inledningen har en definition av groupies 

gjord utifrån medias syn på termen. Men när mina informanter fick definiera själva så 

överrensstämde den väldigt mycket med definitionen av ett fan. Det var inget sexuellt 

inblandat utan helt enkelt kärlek till musiken och en vilja att vara nära den. Det fanns 

djupare anledningar till varför dessa kvinnor var intresserade av rockstjärnor och musiken de 

skapar är grunden för deras drivkraft. 

Förslag på vidare forskning 

Då det inte finns så mycket forskning om groupies så kan man bygga vidare hur man vill. Det 

finns en mängd olika synsätt och vinklar man kan forska på. Till exempel hur musiker 

uppfattar groupies, hur groupies framställts i film och litteratur eller hur de framställs i 

låttexter. Groupies är en stor del av rockvärlden om man bara börjar gräva och de har satt 

ett djupt avtryck på vår populärkultur. Det hade också varit väldigt intressant att få reda på 

varför skribenterna på Rolling Stone Magazine skrev som de gjorde om groupies och på så 

sätt förstörde deras rykte. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till Nikki McWatters 

 Can you tell me a bit about yourself (who you are, where you come from, what you work 

with etc.)? 

 When did you start get interested in bands and going to concerts? 

 How did you do to get backstage and near the bands? 

 Can you tell me about your view of what a groupie is? 

 What is it that drove you to be a groupie (what did you dream about)? 

 Can you tell me a little about how you experienced the rock world and your feelings 

towards it (was it all just fun and laughter)? 

 I read that you had a very strict and conservative family when you grew up and that you 

weren’t allowed to do certain things.  

 Was it like that in general with girls during that time period? 

 What do you think is so appealing with rock stars, what is it that is so fascinating about 

them for young girls? 

 And will you ever stop being a groupie? 

Intervjufrågor till Lexa Vonn 

 Can you tell me a bit about yourself (who you are, where you come from, etc.)? 

 When did you start get interested in bands and going to concerts? 

 How did you do to get backstage and near the bands? 

 Do you have any tips on how to do to get close to your favorite bands and hang 

backstage? 

 Can you tell me about your view of what a groupie is? 

 What is it that drives you to be a groupie (what do you dream about)?  

 How did you get the idea for The Plastics, and to be a professional groupie? 

 What are your duties as a professional groupie? 

 The plastics have chapters in several countries. Did you think it would be so popular 

when you started it? 

 Do you have any role models that you look up to within the groupie world? 

 And will you ever stop being a groupie? 


