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1. Inledning
If One Direction is your religion, then Tumblr is where you go to worship.
Tumblr has nearly half a million blogs devoted to One Direction, yielding
hundreds of thousands of posts each day. Fans can worship the boys by
reblogging pictures, creating animated GIFs, posting their favorite video
diaries from the X Factor days, or compiling photosets. Tumblr is the place
for Directioners to stockpile their obsession. (Brophy, 2012)

Så beskriver Tumblrs Editorial team själva hur den massiva communityn och fandomen
kring pojkbandet One Direction ser ut och verkar på webbsidan. Bandet var den mest
ombloggade musikaliska gruppen på webbsidan under 2013 (Tumblr, 2014), och med
glad pop, genuina personligheter och romantiska låttexter attraherar de mängder av
unga, till stor del kvinnliga, fans.
Mediebilden av vad så kallade “Directioners” (hängivna fans av One Direction) gör är
till stor del endimensionell och fokuserar på det som syns och hörs utåt: skrikande tjejer
med strömmande tårar som pressar varandra mot staketen på konserter och
framträdanden för att komma närmare sina idoler. Bakom kulisserna, eller snarare
bakom skärmarna, bubblar dock fandomen av produktiva diskussioner, flödande
kreativitet och nya vänner. Som aktiva Tumblr-användare och delvis delaktiga i One
Direction-fandomen är detta något vi ser, men för utomstående är fenomenet
fanbloggning fortfarande insvept i dunkel. Samtidigt har vetenskapen svårt att hänga
med i de snabba förändringar som sker på internet, och ligger i nuläget märkbart efter.
Begrepp som personliga hemsidor och diskussionsforum ter sig mer och mer irrelevanta
när verktyg och plattformar för skapande och delande av innehåll konvergerar.

1.1 En introduktion till fandoms, pojkband och mikrobloggande
"I’m just really active in the fandom."
"What the fuck is ‘the fandom’?”
“You wouldn’t understand”, she sighed.
(Fangirl av Rainbow Rowell, 2013, s. 43)

För att reda ut fenomenet fanbloggning behöver vi först reda ut vad fans och fandoms är
samt vad de gör, för även om det känns självklart för de som själva är fans kan det vara
ett grumligt och tvetydigt begrepp för de som bara har mediebilden att gå efter.
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Henry Jenkins, en av de stora forskarna inom fan studies, försökte i sin
kanoniska bok Textual Poachers (2013) ge en överblickande bild av vad det innebär att
vara ett fan och hur fandoms i sig fungerar. Det han kom fram till, vilket skilde sig en
del mot tidigare forskning, var att stereotypen av fans som maniska, tanklösa
konsumenter upptagna med värdelös kunskap inte var en representativ bild av hur
komplext det är att vara ett fan. Trots att Jenkins, och forskare innan honom (till
exempel Fiske, 1990), redan i början av 90-talet såg att fans ofta blev misrepresenterade
både i media och i forskning lever bilden av de maniska fansen kvar. McQuail (2005, s.
445) beskrev situationen som att “fandom is often associated in the view of critics with
immaturity and irrationality, an outcome of mass culture and an example of mass
behaviour”. Jenkins (2013) menar att särskilt unga kvinnliga fans påverkas negativt av
att entusiasmen för ett objekt framställs som mani, och att de till följd av denna
förminskning blir marginaliserade i massmedia.
Jenkins (2013) syn på fans är att de är aktiva läsare av populära texter (till exempel tvprogram eller filmer) som förvandlar sina upplevelser till en meningsfull deltagarkultur.
I Jenkins senare arbete tillsammans med Ford och Green (2013, s. 166) definierade de
fans, i sin enklaste mening, som “individuals who have a passionate relationship to a
particular media franchise”. Fansen kan vara del av en fandom, där medlemmarna
“consciously identify as part of a larger community to which they feel some degree of
commitment and loyalty”.
I Jenkins (2013) mening är fandoms subkulturella gemenskaper som (minst)
innefattar fem olika sorters aktivitet från fansen: ett specifikt mottagande av texten, som
exempelvis kan innebära att en upplever personligt engagemang i texten och samtidigt
har ett kritiskt förhållningssätt till den; att en uppsättning av kritiska och tolkande
praktiker tillämpas inom fandomen och måste läras av nya fans; att fansen utövar
konsumentaktivism genom att hävda sin rätt att konfrontera producenterna med sina
åsikter; att det finns speciella former av skapande praktiker och estetiska traditioner; att
fandomen fungerar som en alternativ social gemenskap, eller en alternativ verklighet,
för fansen. Jenkins menar också att fandoms inte är konstanta, och uppstår som respons
till historiska förhållanden.
One Direction är ett brittiskt-irländskt pojkband som skapades i samband med tävlingen
X-Factor år 2010 (One Direction, 2012). Bandet består av fem unga män: Harry Styles,
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Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik och Niall Horan. De slutade på tredje plats i
X-Factor och fick kontrakt med Syco Music som ägs av Simon Cowell, en av tävlingens
domare. Deras första singel What Makes You Beautiful blev etta på Storbritanniens
topplistor, och deras första album Up All Night blev som det första brittiska
debutalbumet någonsin etta på den amerikanska topplistan Billboard 200.
Att bandet har blivit en global supersuccé är tack vare deras trogna fans.
Mikrobloggwebbsidan Twitters chef för underhållning i Storbritannien, Sunil Singhvi,
sa i en intervju med BBC att det var fansens entusiasm och hårda arbete på sociala
medier redan under deras tid i X-Factor som spred One Direction till andra europeiska
länder (Lee, 2013). Därifrån spred fansen intresset för bandet till resten av världen, och
deras fortsatta febrila aktivitet på Twitter och andra sociala medier har gjort fansen
nästa lika kända som bandet i sig.
För vetenskapen är det inget nytt att fans skapar hemsidor och deltar i diskussionsforum
på internet och det har gjorts mycket forskning på ämnet (Jenkins, 2006; Jenkins, 2008),
dock går utvecklingen av verktyg och plattformar på nätet väldigt snabbt och
forskningen har svårt att hänga med. Twitter, som grundades ett år innan Tumblr (2006
respektive 2007), har uppmärksammats som en kanal för fanaktivitet (Highfield,
Harrington & Bruns, 2013; Wood & Baughman, 2012), men det finns fortfarande
väldigt lite forskning kring fans aktivitet på Tumblr, eller kring Tumblr som medium
överhuvudtaget. Trots att Twitter och Tumblr ofta nämns i samma sammanhang, och att
båda kan beskrivas som sociala medier och mikrobloggar, skiljer de sig i vissa
avseenden drastiskt åt och det är därför betydelsefullt att studera fans aktivitet på
Tumblr närmare.
Tumblr skulle bäst beskrivas som en hybrid mellan ett bloggverktyg, en
mikrobloggningsplattform och ett socialt medium. Den klassiska bloggen, en
kombination av orden web och log, är en webbsida där användaren publicerar inlägg
som presenteras i motsatt kronologisk ordning (Herring, Scheidt, Bonus & Wright,
2004). En mer kondenserad version av en blogg kallas mikroblogg, där användaren kan
lägga upp till exempel kortare textsnuttar eller enstaka bilder (Kaplan & Haenlein,
2011). Ett socialt medium är en plattform där användarna producerar och bidrar med
innehåll som andra sedan kan ta del av (Kaplan & Haenlein, 2010).
På Tumblr publicerar användarna text, foton, GIF-set, videor, musik, citat och
mycket mer, samtidigt som de både har tillgång till en egen blogg (som också fungerar
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som användarens profil) och en Dashboard. Användare följer varandras bloggar, och de
inlägg som varje individ publicerar hamnar på sina följares unika Dashboard. Följarna
kan i sin tur dela det material som dyker upp på deras Dashboard till sina egna bloggar,
vilket kallas för reblogging. Tumblr lånar element från alla tre av de tidigare nämnda
webbverktygen, och trots att sidan skapades redan 2007 har det inte forskats om varför
Tumblr blivit populärt bland fans.
En halv miljon fans som bloggar om One Direction på Tumblr, det finns helt
enkelt inget som det går att jämföra med. Vad är det fansen gör, och varför?

1.2 Ordlista
1D: Förkortning av One Direction.
“The boys”: Fansens smeknamn på medlemmarna i One Direction.
Ship: Förkortning av “relationship”, används för att beskriva ett föredraget
(romantiskt/platoniskt) förhållande mellan två personer.
Fanfiction: Historier skrivna av fans om personer inom fandomen. Olika varianter
inkluderar preferences, imagines, visuals och oneshots.
Fanart: Visuellt material skapat av fansen, till exempel illustrationer, manipulationer,
GIF:ar och edits (redigeringar av foton).
Masterposts: Samlingsinlägg på ett tema, kan inkludera all media (till exempel bilder,
videor och länkar).
Taggar: Hashtaggar (till exempel #one direction) som syns under inläggen och är
sökbara.
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2. Teoretisk referensram
Varför är det intressant att veta vad fans gör och varför? Att ta reda på vad människor
och publiker gör med olika typer av media och varför de använder dem har varit ett
intressant forskningsområde inom media- och kommunikationsvetenskap sedan
forskarna under 1940-talet började ifrågasätta synsättet att människor utsätts för media,
det som kallas effektforskning (McQuail, 2005). Det nya förhållningssättet, uses and
gratifications approach, utgår från att när en publik tar del av ett särskilt medieinnehåll
finns det bakomliggande motivationer som grundar sig i att de vill tillfredsställa ett eller
flera behov. Behoven kan komma från något socialt eller psykologiskt, bland annat av
att den enskilda individen har behov av kunskap, avslappning, sällskap, distraktion eller
flykt (McQuail, 2005). Uses and gratifications approach används för att besvara
frågorna varför människor använder olika typer av massmedia och till vad. Under 1960och 1970-talet utvecklades grundpelarna i teorin till att anta att publiken är aktiv och
medveten, att personlig nytta går före kulturella och estetiska anledningar till att
använda media, samt att de flesta motivationer för att ta del av medieinnehåll går att
mäta (McQuail, 2005).
McQuail (2005) menar att behoven som massmedia fyller verkar vara antingen
psykologiska eller sociala. Katz, Gurevitch och Haas (1973) delade in dessa behov i fem
kategorier: kognitiva behov (stärka förståelse, information och kunskap), affektiva
behov (känslomässiga, njutbara eller estetiska upplevelser), integrationsbehov (stärka
trovärdighet, förtroende, stabilitet och status), behov med integrationsfunktioner (stärka
band med familj och vänner) samt avslappning (flykt och avledning). Severin och
Tankard (2010) satte tydligare benämningar på de två integrationsrelaterade behoven,
och kallade integrationsbehoven för personliga integrationsbehov och behov med
integrationsfunktioner för sociala integrationsbehov. Eftersom vi anser att denna
uppdelning är tydligare och lättare att förstå kommer vi använda oss av Severin och
Tankards benämningar när vi talar om behoven.
Kritiken mot uses and gratifications approach handlar främst om att den är
“icke-teoretisk”, samt att den är generellt otydlig eftersom den inte definierar vad
“behov” egentligen är (Severin & Tankard, 2010). Vidare menar Severin och Tankard
att finns det kritik som påstår att uses and gratifications approach bara handlar om att
samla in material, och att arbetsmetoden för att samla in material om motiv genom
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självrapportering är alltför förenklad. Elliott (1974, citerad i Severin och Tankard, 2010,
s. 297) menar dessutom att metoden är alltför fokuserad på den enskilda individen och
hens psykologi, och är likgiltig inför vissa faktorer, som till exempel mediets sociala
struktur. Andra faktorer som kritiker tycker försummas är det faktum att
förhållningssättet inte tar hänsyn till den ledande mediekulturen, och att människor inte
är så pass fria att välja medium som de påstår (White 1994, citerad i Severin & Tankard,
2010, s. 298).
Trots kritiken väljer vi att använda oss av uses and gratifications approach
eftersom vi anser att det är viktigt att studera människors medieanvändande med
individerna själva som utgångspunkt, för att ta reda på hur deras upplevelser ser ut.

2.1 Deltagarkultur
Publikens aktivitet och medvetenhet har, med hjälp av dagens interaktiva medier,
utmynnat i det som kallas participatory culture, deltagarkultur. I Jenkins (2009)
definition är deltagarkultur en kultur där: ribban för att delta på ett kreativt eller
medborgerligt sätt är låg; stödet för att skapa och sprida innehåll är stort; de mer erfarna
deltagarna delar med sig av sin kunskap till nybörjare; det finns en tro på att deltagandet
betyder något; att deltagarna bryr sig om varandra eller har en känsla av gemenskap.
Kinder (1993, citerad i Wood & Baughman, 2012) menar att det finns en särskild form
av deltagarkultur i fandoms, där fandomen samarbetar på en djupare nivå och därmed
skapar en mer fullbordad upplevelse av olika medietexter. Deltagarkulturen, fandoms
och media går hand i hand; Jenkins (2009, s. 8) menar att “the tools available to a
culture matter, but what that culture chooses to do with those tools matters more”. I
fallet med fansens aktivitet på Tumblr är det viktigare att veta varför och till vad
deltagarna använder Tumblr och fandomen, än att veta vad Tumblr som medieplattform
egentligen är.
Participatory culture is emerging as the culture absorbs and responds to the
explosion of new media technologies that make it possible for average
consumers to archive, annotate, appropriate, and recirculate media content
in powerful new ways. (Jenkins, 2009, s. 8)

Deltagandet sker på olika sätt: genom medlemskap i ett mediecentrerat community,
genom kreativt skapande, genom att lösa problem i grupp för att skaffa ny kunskap eller
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genomföra uppgifter, och/eller genom att sprida innehåll på till exempel bloggar
(Jenkins, 2006).

2.2 Bloggande
Bloggar har, sedan deras uppkomst i slutet av 1990-talet (Herring et al., 2004), varit ett
populärt sätt för internetanvändare att skapa och sprida innehåll, speciellt bland yngre
människor. Undersökningar gjorda av Pew Internet & American Life Project (Zickuhr,
2010) visade dock att antalet ungdomar som bloggar sjönk kraftigt från 2006 till 2010,
och även de mellan 18–33 år bloggade mindre. Enligt Pew kan det dock finnas en orsak
till att det traditionella bloggandet har minskat:
Yet while the act formally known as blogging seems to have peaked, internet
users are doing blog-like things in other online spaces as they post updates
about their lives, musings about the world, jokes, and links on social
networking sites and micro-blogging sites such as Twitter.
(Zickuhr, 2010, s. 3)

Som vi tidigare nämnt skulle Tumblr kunna ses som en hybrid mellan ett verktyg för
traditionell bloggning, mikrobloggning och ett socialt medium. Jämfört med
mikrobloggwebbsidan Twitter är dock Tumblr mycket mer mångsidigt, och främjar det
som liknar traditionellt bloggande mer än det främjar “blogg-liknande” beteenden.
Det har gjorts mycket forskning på vem som bloggar (Wei, 2009; Herring et al., 2004),
hur de bloggar (Herring et al., 2004), och varför de bloggar (Nardi, Schiano, Gumbrecht
& Swartz, 2004).
Blood (2002, citerad i Herring et al., 2004) identifierade tre typer av bloggar
som fanns vid tidpunkten hon undersökte bloggosfären: filterbloggar (filters),
dagboksbloggar (personal journals) och det vi idag skulle kalla long-form-bloggar
(notebooks). Filterbloggar karaktäriseras av att de tar upp externa händelser, till
exempel i form av sociala eller politiska problem, och att de kommenterar och länkar
vidare till andra webbsidor. Personliga bloggar karaktäriseras av att de tar upp
bloggarens personliga liv, till exempel deras hälsa och relationer. Long-form-bloggar
kan handla om både samhälleliga problem och personliga ämnen, samt karaktäriseras av
att texterna är längre och mer djupgående. Herring et al. (2004) hittade ytterligare en
kategori, knowledge blogs, som mer är som kunskapsbanker för observationer och
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teknisk information, och inte lika öppna för allmänheten. Herring et al. såg också att
dagboksbloggandet var, med stor övervikt, den största kategorin av bloggande och att
det var fler kvinnor och unga än män och vuxna som bloggade personligt. Mycket har
hänt inom bloggosfären och med bloggverktygen sedan 2004, dock används begreppen
personal journaling och filter blogs fortfarande som huvudsakliga kategorier att dela in
bloggar i (Wei, 2009; Stavrositu & Sundar, 2012, Hollenbaugh, 2011).
Bloggar i sig är perfekt för användare att skapa sin identitet online (Bronstein, 2013);
bloggar, till skillnad från personliga webbsidor, uppmuntrar till spontanitet och bidrar
till att ge användaren en mer gemytlig känsla. Personliga bloggar bidrar också till en
viss anonymitet, vilket för användarna betyder att de kan uttrycka sig mer fritt, på sätt
som inte accepteras i den “verkliga världen”. Bronstein fann också att flera respondenter
ansåg att deras bloggar var en vital del av deras liv; de beskrev dem som en reflektion
av sig själva och liknade det vid ett fönster ur vilket de kunde uttrycka sig. Hollenbaugh
(2011) menar att “blogging provides an outlet to create” och påpekar att bloggare inte
bara är konsumenter av media utan även producenter. Wood och Baughman (2012)
beskrev även fenomenet som att utvecklingen av medieplattformar och teknologi “has
turned the average media user into a savvy, intense consumer”.
Hollenbaugh (2011) hittade sju stycken motiv till varför individer väljer att
blogga: för att hjälpa och informera; för att skapa sociala band; för att fördriva tid; för
att visa upp sig för andra; för att bibehålla ett arkiv och organisera; för att få respons.
Hollenbaugh noterade att viljan att visa upp sig för andra, för att arkivera och organisera
samt för att få respons var anledningar som tidigare inte hittats i litteraturen. Det största
motivet var för att arkivera och organisera, följt av att hjälpa och informera, samt för att
skapa sociala band. De som bloggade för att arkivera hade istället ett behov av att
organisera sina egna åsikter och idéer. Bloggare som ville visa upp sig hade ett stort
behov av uppmärksamhet och i sökandet på detta avslöjade de privat information om sig
själva. För respondenterna som i sitt verkliga liv inte avslöjade så mycket om sig själva
var det troligare att de bloggade för att skapa sociala band än av andra orsaker.
Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz (2004) undersökte också vad det är
som sporrar människor till att blogga, och hittade fem olika motivationer: för att
dokumentera sitt liv, och på det sättet hålla familj och vänner uppdaterade på vad som
händer; för att uttrycka sina åsikter om till exempel aktuella händelser på en djupare
nivå än bara “småsnack”; för att uttrycka sina tankar och känslor för att reda ut
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personliga problem; för att genom bloggandet kunna bevisa för sig själva om de kan
formulera sina tankar i text; för att bloggen används som en gemensam journal för en
grupp människor, där den antingen fungerar som primärt forum eller som en del i ett
större gemensamt nätverk.
Jenkins, Ford och Green (2013) beskrev gift economy, ett system som olika
communityer och kulturer agerar efter, och som lägger mer värde på de sociala motiven
än de ekonomiska. Studier utförda av Richard Sennett (citerad i Jenkins et al., 2013, s.
59) visade att fans inte skapar eget material inom en fandom för att få ekonomisk
ersättning, och han jämförde fans med hantverkare från forna tider som, istället för att
kräva valutaersättning, tog stolthet i det faktum att de utfört sitt hantverk på ett
utomordentligt sätt. I samverkan med gift economy menar Jenkins et al. (2013) att det
finns vissa motivationer när en delar “stulet material” (material skapat av andra) på till
exempel bloggar eller mellan sina vänner: status, prestige, respekt och
relationsbyggande. De menar också att fans har något de vill berätta för en större publik
och att det finns behov av att delta i en diskussion, skapa större communityer och
sociala band.
Brennan, Monroy-Hernández och Resnick (2010) menar att unga människors
deltagande i communityer på internet ger dem en källa för stöd och inspiration när det
kommer till skapandet av interaktiv media. De såg ett spektrum av deltagande: på ena
sidan fanns det individer som främst var motiverade av socialiserandet inom
communityn, och på den andra sidan fanns det individer som främst var motiverade av
skapandet. De mest intressanta fallen av deltagande hittade de mitt på spektrumet, hos
de individer som tog det bästa från båda sidorna. Där fann de att genom tillgången till
en community, och kollaborativt skapande med andra inom communityn, kunde
medlemmarna lära sig mer om det någon annan kunde bättre och på det sättet skapa
projekt som de inte hade kunnat genomföra på egen hand. Communityn i sig kunde
också inspirera användarna, som i sin tur gav tillbaka genom att vara en inspiration för
andra och ge expertishjälp till de som behövde det.
När det kommer till kvinnors bloggande har studier visat att kvinnor upplever
(självrapporterade) psykologiska förmåner i form av högre känsla av egenmakt från
bloggande (Stavrositu & Sundar, 2012). Ju fler uppmuntrande kommentarer en blogg
fick, desto troligare var det att bloggaren kände sig som en del av ett större community,
där hon upplevde emotionell koppling, inflytande, integration och uppfyllande av
behov. I andra delen av Stavrositus och Sundars studie gjorde de en förvånande
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upptäckt: att intervjuobjekten “lack […] an apparent psychological distinction between
personal and filter blogging.” (2012, s. 381). De föreslog att det antagligen var för att
personerna i studien inte hade tillräckligt med tid eller utrymme för att hinna reflektera
över vad de ville uttrycka (personliga eller politiska/sociala åsikter) i blogginläggen.
Harris (2008) hittade i sin studie om unga kvinnors politiska och sociala
aktivitet i nya medier och med nya teknologier att de vänder sig till bland annat bloggar
och sociala nätverkssidor för att kunna uttrycka sina åsikter i forum där de inte blir
marginaliserade. Det här är intressant inte bara när det kommer till politisk aktivism,
utan också fandom och fanaktivism. Redan i Textual Poachers (2013) tog Jenkins upp
att unga kvinnliga fans av artister tillhör de fans som blir mest utsatta för
marginalisering, specifikt i form av erotisering. Inte nog med att media i stort oftast
väljer att lyfta fram bilden av skrikande tonårstjejer som kastar sig över manliga artister
som en manifestation för hur den “kvinnliga sidan av fandom” ser ut, Jenkins menar
också att:
[…] the female spectator herself becomes an erotic spectacle for the
mundane male spectators while her abandonment of any distance from the
image becomes an invitation for the viewer’s own erotic fantasies.
(Jenkins, 2013, s. 15)

Det här är något som återkommer senare i Jenkins studier tillsammans med Ford och
Green (2013), där de menar att kvinnliga fans blir avfärdade av media till förmån för
manliga fans.

2.3 Reflektion
Baserat på dessa teorier och undersökningar drar vi egna slutsatser och ser även
områden där det finns otydligheter och brister i tidigare forskning.
När det kommer till den indelning av bloggar som gjorts i tidigare forskning
som antingen interna (dagboksbloggar) eller externa (filterbloggar) ställer vi oss
frågande till om denna indelning är relevant idag, speciellt när det kommer till Tumblr
och fanbloggande. Med Tumblr som verktyg finns det stor möjlighet för användarna att
anpassa sina bloggar efter behov, vare sig det handlar om att publicera enstaka bilder
(egna eller andras), länkar till andra delar av internet, längre texter eller en blandning av
alltihop. Går det att kategorisera fanbloggandet på Tumblr, till exempel med de
kategorier som tidigare forskning utgått från? Med tanke på det Stavrositus och Sundar
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(2012) hittade i sin studie, att intervjuobjekten inte kunde skilja på filterbloggning och
personlig bloggning, drar vi slutsatsen att kategoriseringen som vetenskapen har gjort
hittills kanske inte tar hänsyn till hur användarna själva ser på sitt bloggande.
Indelningen utgår inte från användarna, utan känns för oss som ett överförenklat verktyg
för forskare som vill studera bloggande. Här tror vi att det är viktigt att titta på
bloggning på ett öppnare sätt och fråga de som faktiskt bloggar på riktigt om deras
upplevelser, istället för att som i Stavrositus och Sundars (2012) studie undersöka
respondenter som ombads blogga i studiesyfte, och inte av eget intresse (vilket de
påpekar kan ha påverkat resultatet).
Utöver bristen på undersökningar kring vad fanbloggande är, har vi inte heller kunnat
hitta några studier på varför människor bloggar om sin fandom. Som tidigare nämnt
finns det studier på vad som motiverar människor att blogga överlag, dock är vi
intresserade av hur dessa manifesterar sig inom fandoms, specifikt på Tumblr.
De motivationer som tidigare hittats till varför människor bloggar
(Hollenbaugh, 2011; Nardi et al., 2004; Jenkins et al., 2013; Brennan et al., 2010;
Stavrositu & Sundar, 2012; Harris, 2008) går antagligen att hitta hos många som
fanbloggar, vi vill dock undersöka om det finns fler och andra motivationer till varför en
bloggar om sin fandom.
När Jenkins et al. (2013) förklarade hur gift economy fungerar på nätet är det
lätt att dra paralleller till hur kulturen på Tumblr fungerar. Innehåll delas för att det har
ett värde för individen som delar dem och som i sin tur kan se att texterna har ett värde
för den närliggande sociala cirkeln, till exempel sina följare på Tumblr. De menar också
att användarna genom innehållet de delar visar vilka de är och vad de gillar för sina
vänner och följare, vilket skulle kunna räknas som en motivation till varför en bloggar.
Här tror vi det är intressant att kolla på om fansen medvetet väljer ut innehåll för att
representera sig själva som en viss typ av fan, och om de tar hänsyn till sina följare när
de delar innehåll.
Harris (2008) teori om bloggar som forum där unga kvinnor får utrymme att
uttrycka sina intressen, tankar och åsikter tillsammans med sina vänner utan vuxnas
vakande ögon, ter sig för oss som en trolig anledning till varför unga kvinnliga fans
söker sig till fandoms på Tumblr. Medias bild av unga kvinnliga fans är, som vi tidigare
har diskuterat med stöd av Jenkins, ofta vinklad på ett erotiserat sätt. Ett exempel på
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detta när det kommer till One Direction-fans kan hittas i en artikel skriven av en manlig
journalist i brittiska GQ:
After all, by now we all know the immense transformative power of a boy
band to turn a butter-wouldn’t-melt teenage girl into a rabid, knickerwetting banshee who will tear off her own ears in hysterical fervour when
presented with the objects of her fascinations. (Heaf, 2013)

När unga kvinnor blir behandlade på det här sättet i mainstreammedia är det inte
konstigt att de söker sig till internet. Harris (2008) menar att bloggar och do-it-yourselfkultur på nätet är ett sätt för unga kvinnor att brottas med den bild resten av samhället
har av dem, och tillåter dem att delta på egna villkor i en miljö som både är publik och
privat. Om unga kvinnor känner sig marginaliserade till följd av hur kvinnliga fans i
allmänhet framställs i media kanske de söker sig till Tumblr för att det är en frizon där
de inte marginaliseras, och där de kan prata och nätverka med likasinnade.
Nätverkandet och känslan av en community är det flera av artikelförfattarna vi
nämnt innan som tagit upp som en stor motivation till varför människor bloggar.
Brennan et al. (2010) såg att en community gav medlemmarna tillfälle att utveckla deras
tekniska och estetiska kunskaper genom samarbete samt att det är en källa för stöd och
inspiration, medan Stavrositu och Sundar (2012) såg att positiv uppmuntran inom en
community gör att en får högre känsla av egenmakt. Att känna sig del av en community
verkar vara en motivation till varför människor bloggar, och vi vill undersöka om unga
kvinnor som är del av One Direction-fandomen på Tumblr upplever dessa förmåner från
den communityn de är del av.
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3. Syfte och frågeställning
Med utgångspunkt i tidigare undersökningar ser vi att det finns brister i forskningen
kring användar- och mediestudier med fokus på fans. Tekniken har gått framåt, och fans
har hittat nya sätt att uttrycka sina intressen på, vilket gör behovet av nya
undersökningar stort för att öka förståelsen för vad fans gör, hur de interagerar, och
varför de använder olika medier.
Vårt syfte är att utföra en kvalitativ fallstudie som undersöker hur unga kvinnor
upplever fenomenet fanbloggning, vad de gör och varför de gör det, specifikt inom One
Direction-fandomen på Tumblr.
Våra frågeställningar är som följer:
•

Vad är fanbloggning?
o Vilka aktiviteter utgör fanbloggandet?
o Hur interagerar fansen med innehållet och med varandra på Tumblr?
o Ser fansen bloggandet som något personligt? Bloggar de för sig själva
eller för andra fans?
o Hur kan fanbloggandet kategoriseras?

•

Varför bloggar fansen?
o Vilka motivationer finns det för att blogga om sin fandom? Är det
samma motivationer för fanbloggande som tidigare forskning har hittat
för vanligt bloggande, eller finns det motivationer specifika för fans?
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4. Metod
Det ska inte skjutas under mattan att vi både är fans av One Direction och aktiva
användare av Tumblr, samt har haft våra personliga bloggar på webbsidan i 3–4 år. Vi
har dock inte våra egna fanbloggar, och ser oss själva som passiva fans i One Directionfandomen på Tumblr. På grund av vår involvering i fandomen känner vi, precis som
Jenkins säger i inledningen till Textual Poachers (2013), ansvar för hur fansen
presenteras, vilket han återkommer till i förordet till jubileumsupplagan av boken:
Aca-fans1 recognize that what we put into print matters, that academic
claims carry cultural weight and can have consequences for those depicted
in our accounts; we need to assess the impact of those claims before putting
them out into the world. (Jenkins, 2013, s. xiii)

Som aca-fans måste vi vara medvetna om den kritik som medföljer när forskaren
studerar ett ämne hen själv är personligt involverad i, till exempel att forskaren inte kan
vara objektiv i sitt arbete, dock menar Jenkins att detta är något en måste ta hänsyn till i
all typ av forskning. Genom att vi är medvetna om den roll vi har som forskare och den
position vi intar i vår studie om fandomen anser vi att vi är objektiva till den grad som
krävs i forskningssyftet.
Att skriva om den fandom forskaren själv är medlem i är vanligt
förekommande i fan studies, dock går åsikterna inom forskarsamhället isär när det
kommer till frågan om det är en fördel eller nackdel att vidkänna det faktum i de
akademiska texterna forskaren publicerar (Gray, Sandvoss & Harrington, 2007). En av
forskarna i deras undersökning av globala fanstudier förklarade sin ståndpunkt såhär:
“I expect it from a scientist to acknowledge his/her own position toward the
research object […] and I would expect it from myself. Besides, I think it’s
very easy to find out if a researcher is a fan himself by reading his work–
whether he mentions it or not. It makes a big difference”. (Participant #22)
(Gray et al., 2007, s. 189)

Den här ståndpunkten delar vi, och för oss personligen handlar det om ett sätt att skapa
förtroende för forskaren i fråga, och vi tycker det är värt att påpeka.

1

Academic fans, syftar på akademiker som också identifierar sig som fans, populariserat i Fan Cultures
av Matt Hills (2002).
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Fördelarna med att en själv är ett fan av det en forskar om är något som Jenkins
kommer tillbaka till gång på gång i sitt arbete:
Writing as a fan about fan culture poses certain potential risks for the
academic critic, yet it also facilitates certain understandings and forms of
access impossible through other positionings. […] many remained
distrustful of how their culture might look under scholarly scrutiny and I was
only able to gain their trust by demonstrating my own commitment to the fan
community and my own background as a participant in those activities.
(Jenkins, 2013, s. 6)

Vi kan därmed komma fansen närmare och få mer tillit genom att i kontakten med dem
både presentera oss själva som fans, samt använda oss av de kulturella koder som finns
inom fandomen och som vi känner till sedan innan.

4.1 Användarstudier
Användarstudier har sin grund i konceptet att det alltid finns en publik för media, och
uppkom som en reaktion mot den negativa uppfattningen om media som en
manipulerande kraft och publiken som “offer” som fanns inom forskningen under första
halvan av 1900-talet (McQuail, 2005). Det finns enligt McQuail mediecentrerade och
publikcentrerade användarstudier, där de mediecentrerade oftast är på uppdrag av
industrin medan de publikcentrerade görs för att “representera publikens röst”, eller tala
för dem. Inom de publikcentrerade användarstudierna finns det en behavioristisk
tradition, där forskaren istället för att titta på medias effekt på människor tittar på hur
människor använder media:
Media use was now central, and the audience was viewed as a more or less
active and motivated set of media users/consumers, who were ‘in charge’ of
their media experience, rather than passive ‘victims’. Research focused on
the origin, nature and degree of motives for choice of media and media
content. Audiences were also permitted to provide the definitions of their
own behaviour. (McQuail, 2005, s. 403)

McQuail menar att uses and gratifications approach inte är strikt behavioristisk, dock är
det för oss en teori som skulle kunna användas för att förklara hur och varför fans
bloggar om sin fandom. Eftersom vi ville ta reda på vad fanbloggning kan vara och
motiven till varför fans bloggar var det lämpligt att använda en metod som ofta används
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inom i behavioristiska sammanhang, nämligen en respondentundersökning utförd med
hjälp av ett frågeformulär.
Respondenterna fick svara på ett frågeformulär med fyra öppna frågor.
Fördelarna med att ställa öppna frågor (jämfört med att ha fasta svarsalternativ) är att
respondenterna inte blir begränsade av de förbestämda alternativen (Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson & Wängnerud, 2012), vilket i vårt fall även var en nödvändighet eftersom vi
ville undersöka ett icke tidigare definierat fenomen, och om det finns andra anledningar
till bloggande än vad tidigare forskning hittat. Vi kunde inte förutsätta att de
motivationerna som hittades då stämmer på Tumblr, utan gav respondenterna tillfälle att
själva beskriva sin upplevelse. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt var att det för
oss blev mer arbetskrävande, och att alla respondenter inte var lika villiga eller kapabla
att skriva om sina upplevelser.
När vi citerade respondenterna valde vi att använda oss av deras exakta ord,
och har inte ändrat på eventuella stavfel, liten bokstav i början av meningar eller andra
grammatiska fel.
Studier av den här typen, där forskaren frågar ett litet antal människor om hur de
förhåller sig till en viss sak, kan inte göra anspråk på statistisk generaliserbarhet. Å
andra sidan, eftersom fanbloggning på Tumblr är ett outforskat område, var det inte
heller vår målsättning att studera hur frekvent vissa fenomen inom fanbloggning är, utan
vilka fenomen som finns överhuvudtaget. Esaiasson et al. (2012) menar att det är den
förutsättningen som gör att studier av det här slaget blir intressanta, att forskaren istället
för att generalisera till frekvenser generaliserar till tankekategorier och möjliga
tolkningar. De påpekade att “vi undersöker förekomsten av olika sätt att se på världen,
inte hur många människor som tolkar världen på det ena eller andra sättet” (s. 166).
Även om det inte är möjligt att göra allmängiltiga generaliseringar från
resultaten kan studier av den här typen säga något om omvärlden. I vårt fall handlar det
om att de resultat vi fick fram inte är de enda definitionerna av vad fanbloggning kan
vara eller varför människor fanbloggar, dock är det förhållningssätt som faktiskt finns.
Resultaten kan sedan användas som grund i fortsatt forskning kring fanbloggande, till
exempel för att jämföra om det ser likadant ut inom andra fandoms eller på andra
plattformar.
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4.2 Material
Frågeformuläret respondenterna tog del av innehöll sex frågor, där två syftade till att ge
oss information kring vilket namn de ville identifieras med och vart de kom från, samt
fyra som syftade till att ge oss svar på våra frågeställningar.
Fråga 3–5 rörde vår första frågeställning och syftade till att svara på frågan om
vad fanbloggning kan vara. Fråga tre handlade om vad de bloggar om eller rebloggar,
specifikt vilket slags material som förekommer på deras bloggar. Med fråga fyra och
fem hoppades vi kunna utröna om fansen ansåg att det innehåll de bloggar om är
personligt eller om de bloggar för en publik, och hitta samband mellan bloggat material
och deras upplevelse av det som personligt eller inte.
Fråga sex rörde vår andra frågeställning och syftade till att ge svar på vilka
motivationer respondenterna hade till att blogga. I frågan använde vi ordet “reason”
(anledning) istället för “motives” eller “motivation”, eftersom vi ansåg att “reason” var
mindre akademiskt och mer tillgängligt än att fråga fansen om deras motivationer.
För komplett frågeformulär, se bilaga A.

4.3 Urvalsram
Vårt urval av intervjuobjekt gjordes utifrån tre karakteristika: ålder, genus och aktivitet.
Åldersomfånget baserades på statistik om användarna på Tumblr, där 18–29 år
var den gruppen av internetanvändare som attraherades mest av Tumblr (Duggan &
Brenner, 2013). För att få en bredare målgrupp, och för att få in mer av spektrumet
“unga kvinnor” valde vi att ha målgruppen 16–29 år, vilket även var en mer
representativ åldersgrupp inom One Direction-fandomen på Tumblr. Vi valde att fråga
själv-identifierade kvinnor, eftersom det var dessa fans vi såg blev missgynnade både i
media och i tidigare forskning. Själv-identifikationen var viktig eftersom vi inte var
intresserade av personernas biologiska kön, utan deras genus som kvinna. Den tredje
karakteristikan, aktivitet, var viktig eftersom vi inte ville undersöka passiva fans eller
fans som inte bloggar om sin fandom, utan de som drev aktiva fanbloggar. Kravet på
aktivitet vi ställde var att de skulle ha en blogg helt eller mestadels dedikerad till One
Direction, och vara aktiv i uppdaterandet av den.
Totalt fick vi in 44 svar från respondenter i åldrarna 16 till 25 år. Respondenterna var
spridda över hela världen: USA (20), Australien (5), Tyskland (2), Kanada (3), Brasilien
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(3), Norge (2), och England (2), Indonesien (1), Italien (1), Venezuela (1), Filippinerna
(1), Finland (1), Serbien (1) och Schweiz (1). Majoriteten (36) av respondenterna
svarade på undersökningen direkt via Tumblr, medan åtta respondenter svarade via emejl. Längden på svaren varierade, allt från någon enstaka mening till en hel sida med
text, och det var ingen markant skillnad i svarslängd mellan e-mejlsvaren och de svar vi
fick på Tumblr.

4.4 Tillvägagångssätt
Vi skapade en egen blogg på Tumblr för att få ut undersökningen på den relevanta
plattformen, på det sättet kunde vi ge respondenterna information om studien samt ge
dem en direkt kanal i vilken de kunde ställa frågor till oss. På bloggen fanns bland annat
en introduktion, instruktioner för deltagande, en sida med “frequently asked questions”
(FAQ), en sida med information om oss, en “frågelåda” samt en sida där de kunde
lämna in sina svar. Introduktionen gav svar på vilka vi var, vad studien handlade om,
vad vi förväntade oss och hur de deltog. Från introduktionen fanns en länk till
instruktionerna, där vi informerade om två sätt genom vilka de kunde skicka in sina
svar: via e-mejl eller via Tumblrs egen “submission”-funktion. I instruktionerna fanns
även frågorna, och datumet som vi förväntade oss att de senast skickade in sina svar.
Vår FAQ var till för att ge dem snabba svar på viktiga frågor: skulle deras svar hanteras
konfidentiellt, hur lång tid skulle det att ta att svara på frågorna, ifall de kunde delta
även om de inte hade engelska som modersmål och om vi skulle publicera våra resultat.
“Om oss”-sidan fyllde två viktiga funktioner som inte nödvändigtvis hade med själva
studien att göra: att skapa sociala band med respondenterna (Hunt & McHale, 2007)
samt att få dem att känna sig bekväma och avslappnade (Ekengren & Hinnfors, 2012).
Med en kort och humoristisk beskrivning av oss själva visade vi att vi själva var del av
fandomen och att vårt mål inte var att exploatera dem på något sätt. “Askbox”
(frågelådan) var det sättet respondenterna kunde ställa frågor direkt till oss.
“Submission”-sidan var till för de som inte ville skicka in svaren via e-mejl, och
frågorna fanns också upprepade där för respondenternas bekvämlighet.
Urvalet skedde i två delar: dels ett icke-slumpmässigt urval, där vi kontaktade fans vi
trodde var intresserade av att delta i studien och dessutom kunde föra informationen om
den vidare till sina följare; dels ett självselektionsurval (Esaiasson et al. 2012) där vi
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skapade en annons (“call for participants”) på Tumblr och bad personer inom
urvalsramen att svara på undersökningen. Genom ett tvådelat urval kunde vi nå ut till en
större mängd potentiella respondenter, eftersom vi inte hade de resurser som krävdes för
att nå ut till större del av användarna via till exempel “Tumblr Radar” som används för
att uppmärksamma särskilda inlägg. Det fanns heller inte några “medlemslistor” eller emejllistor för oss att använda, en metod som annars ofta används i undersökningar där
forskaren riktar sig till medlemmar på en specifik webbsida (Sveningsson, Lövheim &
Bergquist, 2003).
De användarna som valdes ut i det första urvalet hittades i hashtaggen “#one
direction”, där de mest populära bloggarna och inläggen presenterades högst upp på
resultatsidan. Vi letade återigen efter ålder, genus samt grad av aktivitet och valde bort
användare som skrev att de var under 16 år, som verkade inaktiva samt vars bloggar till
majoriteten inte bestod av One Direction. Därefter fick de ett meddelande i sin frågelåda
där vi bad dem att gå in på vår Tumblr om de var intresserade, samt att publicera frågan
på deras egen blogg och därmed sprida den till andra. Esaiasson et al. (2012) skrev om
“snöbollsurval” som en möjlighet där respondenterna tipsar varandra om
undersökningen och sprider den vidare, vilket var något vi utnyttjade eftersom Tumblrs
funktioner (att användaren publicerar ställda frågor som andra användare sedan
rebloggar) uppmuntrar spridning av detta slag.
Det andra urvalet skedde genom ett inlägg som publicerades på vår blogg.
Sveningsson et al. (2003) kallade det för att “annonsera” sin undersökning när
respondenten får en länk till den faktiska undersökningen, som befinner sig på en annan
sida. Inlägget beskrev kortfattat vilka vi var, vad vi gjorde och vilka slags respondenter
vi letade efter; den underströk också att om användarna trodde att någon av deras följare
skulle vara intresserade så kunde de sprida inlägget vidare. För att skapa välvilja hos
fansen lade vi också till en GIF av en av medlemmarna i bandet som säger “massive
thank you”, ett internskämt inom fandomen.

4.5 Forskningsetik och metodkritik
Att forska om unga människor är i vissa fall problematiskt. Är personerna under 15 år
måste forskaren gå via målsman och få deras tillåtelse att fråga ut barnen i samband
med en undersökning (CODEX, 2014). Tumblr tillåter ungdomar från 13 år att bli
användare och engagera sig på webbsidan (Tumblr, 2014), och det finns One Direction-
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fans som är 13 år och uppåt som bloggar om sin fandom. Anledningen till att vi valde
att undersöka fans som är 16 år och över var delvis för att vi trodde att respondenterna
vid 16 år var mogna att prata om sina motivationer till varför de gör olika saker, och
även för att vi inte på ett säkert och lätt sätt kunde kontakta målsman till alla
respondenter och få deras godkännande. Lagen om etikprövning säger att “om sådan
forskning som faller under lagen att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen
innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen”
(CODEX, 2014). På bloggen vi skapade informerade vi om vad studien skulle användas
till och vad som förväntades av respondenterna, och vi antar därför att de som skickade
in svar hade kännedom om forskningen och samtyckte till den.
Sveningsson et al. (2003) redogjorde för hur forskare ska agera när det kommer till
konfidentialitetskravet i forskning som handlar om och utförs på internet. De underströk
vikten av att användarnas pseudonymitet bibehålls, eftersom användarnamn ofta väljs
av användarna själva utifrån de egenskaper de vill bli kända för inom sin community.
Inom fancommunityer är dessa typer av karaktäriserande användarnamn särskilt
vanliga, och forskaren måste göra en avvägning om hur viktigt det är för resultatet att
namnen är med. Sveningsson et al. (2003) menar att i fall där autenticiteten och
kvaliteten i forskningen skulle hotas av att forskaren bytte ut användarnamnen kan ett
alternativ vara att låta personerna själva välja ett nytt alias, där de får chans att uttrycka
eventuella karakteristika och inte få sin nätidentitet hotad. I vår studie valde vi att
använda den här metoden för att ge fansen en chans att själva styra över vilket namn de
citerades under, och kunna erbjuda ett skydd för de som inte vill ha sina riktiga namn
eller användarnamn publicerade.
Vår metod kunde inte kallas för renodlade e-mejlintervjuer eftersom vi eliminerade
steget där forskaren skickar ut frågorna via e-mejl och väntar på att respondenten ska
svara, dock kunde respondenterna svara på våra frågor via e-mejl om de föredrog det,
eller via en “submission” direkt till bloggen på Tumblr. Hunt och McHale (2007) lyfte
fram kritiken mot e-mejlintervjuer och menar att forskaren aldrig kan vara helt säker på
att identiteten av intervjuobjektet stämmer, bland annat eftersom enskilda individer som
inte är en del av målgruppen kan råka komma över frågorna, skicka in sina svar och
därmed förvränga resultatet. Det mest närvarande problemet för oss var åldern på
respondenterna: kravet var att de skulle vara minst 16 år, och om någon av dem ljög om
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sin ålder blir det, för oss, ett etiskt problem. Eftersom vi inte kunde undersöka om den
ålder de uppgav stämde är det dock ett problem som ligger utanför vår kontroll, och vi
tvingades lita på att respondenterna var ärliga. Slutligen ställde Hunt och McHale
(2007) frågan om personligheten hos respondenterna påverkas av det faktum att
forskaren ställer frågor via internet: kommer respondenterna svara mer eller mindre på
frågorna? Vår teori, baserat på de användare vi tidigare observerat på Tumblr och som
varit både öppna och personliga på sina egna bloggar, var att bristen på personlighet och
därmed risken för kortare svar inte skulle vara ett problem.
Det bortfall vi förväntade oss och som också kan ses som ett metodproblem var
att självselektionen gjorde att en viss typ av fans kunde antas vara mer benägna att svara
på undersökningen: de som var äldre och mer självsäkra när det kommer till att förklara
sina tankar och åsikter; de som kände sig säkra på att uttrycka sig på engelska; de som
sedan tidigare var vana att uttrycka sig skriftligt om saker som pågår inom fandomen.
Det riskerade därmed att bli en viss typ av fan eller en viss gren av fandomen som blev
överrepresenterad, vilket hade varit ett stort problem om vi var ute efter att göra en
kvantitativ och generaliserande undersökning. Vi var dock ute efter att hitta möjliga
fenomen och inte frekvensen av dessa, vilket gjorde metodproblemet mindre relevant.
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5. Resultat och analys
I vår analys av empirin väljer vi att dela upp materialet efter de två frågeställningarna vi
har: vad är fanbloggande och varför bloggar fansen. För att få svar på frågan om vad
fanbloggande är utgår vi från respondenternas egna svar, och ställer vad de bloggar om
mot deras upplevelse av bloggandet som personligt eller inte. På så sätt ser vi hur
fanbloggandet kan kategoriseras, och om de kategorier som används i tidigare forskning
går att tillämpa. När vi analyserar varför fans väljer att blogga utgår vi från de
motivationer och behov som uses and gratifications approach behandlar, och som har
hittats i tidigare forskning om bloggande.

5.1 Vad är fanbloggning?
I mostly reblog One Direction (Harry and Louis in particular), participate in
fandom discussion, and blog about feminism and homophobia. Also,
sometimes gay porn. (Karlei, 16)

För att undersöka vad fanbloggande kan vara frågade vi respondenterna om vad det
faktiskt är de bloggar om. Karleis svar på frågan visar hur varierande aktiviteterna som
utgör fanbloggning är, och trots att de flesta aktiviteterna utgår från objektet för
fandomen är det inte alltid i fokus.
En av Tumblrs huvudfunktioner är reblog-funktionen, där användaren på ett
enkelt sätt kan publicera innehåll de hittar på Tumblr till sin egen blogg. Fansen
använder detta för att reblogga till exempel bilder på bandet, videor, ljud, saker de
finner roliga och textinlägg av andra användare. Ibland rebloggar fansen innehåll med
fokus på olika aspekter av fandomen, till exempel en specifik medlem eller ships mellan
olika bandmedlemmar. De fokuserar också på ämnen utanför fandomen som de är
intresserade av, till exempel feminism och homofobi, och rebloggar innehåll som
kopplar deras intresse för fanobjektet till dessa ämnen. Lyz, 19, skriver: “It can range
anywhere from Harry Styles being gay to something completely unrelated to this band
(ie cultural appropriation, gender issues, feminism)”. Fansen delar också andras
skapelser, både för innehållet (som till exempel fokuserar på ett särskilt ship) eller för
att uppmärksamma det hårda arbete skaparen lagt ner:

22

I also like to reblog a lot of art, usually it’s Larry2 fanart because they kinda
make up for the non-existing pictures and let’s be true, some people out
there are truly amazing and have real talent and they deserve to be known
for their hard work. (Fanny, 18)

Fansen rebloggar inte bara andras innehåll, utan skapar också eget i form av fanart
(GIF:ar, manipulationer, edits, illustrationer, bakgrunder), fanfiction (preferences,
imagines, “vanlig” fanfiction), ljudinlägg (audio edits), masterposts och textinlägg.
Några av fansen beskriver sitt bloggande som att de skapar ett personligt arkiv,
där de sparar sådant som de gillar och vill kunna komma tillbaka till. För att hålla
ordning använder de taggar för att kategorisera inlägg:
I also keep a tagging system for myself to organize my blog. I have it
thematically organized as well as by date so I can sort out all of the pictures
etc. that I reblog, which especially comes in handy during the tour. It makes
it easy to go back and find pictures from a particular theme or date that you
may want to locate later on. (Katya, 18)

Fansen använder också bloggandet för att kommunicera med varandra och delta i
diskussioner, vare sig det handlar om motsättningar inom fandomen eller händelser som
bandet är involverade i. Cecilia, 20, nämner ett specifikt fall där hon deltog i
diskussionen kring en dokumentär som framställde fansen som galna i jakten på att
komma närmare sina idoler:
It’s just general opinions stuff or just like general screaming about how cute
someone is, unless it’s something like the “Crazy About 1D” documentary,
which I think I wrote seriously about. (Cecilia, 20)

Samhällsorienterade diskussioner kring ämnen som kulturell appropriering och
homofobi som kopplas tillbaka till fandomen eller fanobjektet är också något som
fansen involverar sig i:
I participate in discussions about things they do (whether it’s controversial
or not - like whenever Harry posted a picture wearing a headdress/culture
appropriation or when Liam tweeted that he praised the ‘family values’ the
guy from Duck Dynasty holds onto his family/they are clearly homophobic)
(Karen, 19)

2

Larry, kombination av Harry Styles och Louis Tomlinsons namn, ett populärt ship inom fandomen.
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Deltagandet sker genom att fansen bloggar om sina egna åsikter, lägger till sina åsikter i
taggarna till ett inlägg eller genom att de pratar med sina vänner och följare. Vissa fans
väljer dock att inte delta aktivt i diskussioner, utan föredrar att observera dem:
I don’t generally participate in discussions, although I will reblog and
observe them. I follow a lot of very vocal analyzers so it makes it easy to
follow what is going on without actually having to participate. I find it very
interesting to read about other people’s interpretations about the boys, their
music, their videos and their career in general. (Katya, 18)
I don’t participate in fandom discussions because i don’t like drama but
sometimes i find the boy’s fans reaction a bit too excessive (Sarah, 17)

Att undvika “drama”, som Sarah, 17, beskriver det som är en av orsakerna till att fansen
endast observerar diskussionerna och inte deltar själva, en annan att användaren känner
att deras blogg inte är tillräckligt välkänd. Det kan också ha att göra med blyghet, eller
helt enkelt bara ett ointresse för diskussionen i fråga, som några fans uttrycker det.

5.1.1 Selektion av innehåll utifrån sig själv eller andra
Interaktionen mellan fansen sker inte bara genom diskussioner, utan också genom sättet
de väljer ut innehåll att publicera på sina bloggar. Vi delar in sättet fansen selekterar
innehåll på i tre kategorier: urval utifrån sig själv, urval utifrån sig själv med sina följare
i åtanke, och urval utifrån sina följare.
När de väljer innehåll utifrån sig själva utgår de främst från sin egen smak, de
väljer ut innehåll som de själva gillar, innehåll de tycker är roligt, och innehåll som gör
dem glada, samt det som representerar dem själva och deras åsikter. Fansen väljer ut
sådant de själva håller med om och tror på, till exempel när det kommer till saker som
rör deras favoritmedlemmar och ships, men också det som rör olika samhällsproblem de
har åsikter om eller det som stämmer överens med deras etik och moral. K, 25,
beskriver det som att hennes “moraliska kompass” styr när hon delar innehåll, och att
hon av den anledningen inte rebloggar bilder som objektifierar medlemmarna i bandet.
Flera av respondenterna som säger att de gör sitt urval utifrån sig själva trycker
på det faktum att bloggen är deras egen och att de kan göra vad de vill med den, oavsett
vad deras följare tycker om det. En av respondenterna liknar sitt sätt att blogga med att
dekorera sitt rum:
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it’s like decorating your own room to me because you can do whatever you
want, show your personality and it doesn’t really matter if other people like
it or not. I like to connect with my followers- let them know if they have a
problem they can talk to me and that i’ll listen and try to understand but
when it comes to what i post- pictures and stuff, it isn’t a concern whether i
want people to like it or not. (G, 17)

Fansen som gör urvalet utifrån sig själva men har sina följare i åtanke väljer i stor mån
ut innehåll på samma grunder som de som inte hade sina följare i åtanke alls, dock med
vissa undantag. Några av fansen tänker på vad deras följare gillar när de väljer ut
innehåll, eller avsiktligt väljer att dela något som de vet att en viss person skulle
uppskatta. Andra sätt fansen har följarna i åtanke på är genom att inte publicera för
många inlägg på en gång, och därmed spamma följarna, eller genom att tagga känsligt
innehåll på olika sätt så att följarna kan blockera sådant de inte vill se.
De fans som gör urval utifrån sina följare gör det på en rad olika grunder. Vissa
delar innehåll som är nytt och som följarna kanske inte sett innan, medan andra aktivt
ber sina följare att komma med önskemål eller bidra till bloggen. Några av
respondenterna reflekterar över hur följarna påverkar dem i selektionsprocessen, och om
det handlar om att de försöker imponera på specifika följare eller vänner. Cecilia, 20,
säger att hon utger sig för att vara en viss “typ” av blogg (med fokus på en specifik
bandmedlem), och att det är möjligt att det påverkar hur hon bloggar:
I know my followers have specific expectations of me (in re: who my favorite
member is, what relationships I like, etc.) but I’m not sure that I live up to
those expectations because I know that’s how they want me to blog or if
those expectations exist because that’s how I want to blog in the first place.
(Cecilia, 20)

Cecilias fall visar att det kan vara svårt för fansen att veta om de bloggar för sig själva
eller inte, för även om de bara delar sådant som de själva gillar är fansen medvetna om
att de har en publik, eller att möjligheten för en publik finns. Denna publik kan bestå av
vänner eller andra fans, men den kommer med förväntningar som fansen medvetet eller
omedvetet tar hänsyn till när de bloggar.
Bland de fans som gör urvalet av material enbart utifrån sig själva är det flera
som påpekar att de inte har särskilt många följare, och att de därför känner sig mer fria
att blogga om det som faller dem in.
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5.1.2 Är fanbloggandet personligt?
Även om vissa fans säger att de bloggar för sig själva går deras åsikter isär när det
kommer till om de upplever bloggandet som personligt eller inte.
Vissa fans håller med om att deras bloggar är personliga, av olika anledningar.
Bland annat upplever de att deras bloggar är personliga om de inte bara innehåller
media som baseras på fanobjektet, utan även inlägg som grundar sig i deras andra
intressen. Om de är intresserade av ämnen som till exempel social rättvisa eller har
hobbyer så hittar fansen sätt att väva in dessa i fanbloggandet.
En respondent menar att bloggandet per automatik blir personligt eftersom hon
har starka känslor för allt hon rebloggar eller publicerar, och att bloggen därmed blir en
representation av henne själv. Relationen fansen har till innehållet är därmed viktigt när
det handlar om huruvida bloggandet är personligt eller inte, även om det finns flera
definitioner på vad “personligt” innebär:
I think it is personal, even though it is just pictures of the boys. I feel like
what I choose to put on my blog is my choice only, and so the things I choose
to post are sort of a reflection of myself and what I like. I put a lot of myself
and my taste into my blog, and so I do find it to be a personal thing.
(Melody Styles, 17)
I wouldn’t say it’s that personal, other than the fact that I share my feelings
in my tags? But to me, a personal blog would be moreso sharing my actual
feelings in general about other things. Even my main blog I don’t find very
personal. It’s just an output of the things I like. I don’t count that as
personal. (Jay, 19)

Melody Styles menar att hennes blogg är personlig även fast hon bara bloggar bilder på
bandet, för att hon upplever själva urvalsprocessen som personlig. Jay å andra sidan,
tycker att en blogg blir personlig om en uttrycker känslor om saker som inte hör till
fandomen, om till exempel sitt verkliga liv. Även om fansen har starka känslor för det
innehåll de publicerar på sin blogg behöver det inte betyda att de upplever bloggandet
som personligt.
Andra aspekter som gör att fansen upplever bloggandet som personligt är det
faktum att fansen lägger ner tid på bloggandet, de designar och kodar själva sina
bloggar samt kategoriserar innehållet. Andra menar att en blogg är personlig om en
delar med sig av information om sig själv, till exempel sitt namn, händelser från sitt
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verkliga liv eller foton på sig själv. Bloggen kan också ha börjat som en personlig
dagboksblogg, och med tiden utvecklats till en fanblogg:
I would call it personal, because I didn’t specifically make it for One
Direction. I joined tumblr and my adoration of 1D skyrocketed. Then I
changed my username and became a part of the 1D Tumblr community.
(Belle, 20)

För vissa fans är det viktigt att deras blogg förblir hemlig från människor i deras närhet,
och att de kan skilja på det som händer på Tumblr och händelser i sitt verkliga liv:
My family and friends in real life know that I run a blog, but they’ve never
really been on it before and I’d like to keep it that way. Not because I’m
overly embarrased, but because I know that One Direction is nothing they
really care about and because there is the one or other nsfw3 item on there
I’d rather not shock them with. (Hannahazza, 20)

Trots det finns det fans som har vänner från sitt verkliga liv som de interagerar med på
Tumblr; andra skriver att de via fandomen har träffat vänner som de har personlig
kontakt med. Flera fans nämner att de även vill, eller har, personlig kontakt med sina
följare även om följarna inte vet om deras riktiga identitet. Den personliga kontakten
med andra fans gör att de upplever bloggandet som personligt. Kommunikationen sker
på flera sätt, antingen via frågelådan eller att bloggaren kommenterar på inlägg via
taggarna, och därmed kommunicerar endast med sina följare och inte resten av
fandomen. Ibland skapar de egna textinlägg där de kommenterar på händelser inom
fandomen eller för en dagbok där de skriver om saker som har hänt i sitt verkliga liv.
Som tidigare nämnt skapar fansen även sitt eget fanmaterial och sprider det vidare till
fandomen, vilket gör att de upplever sitt bloggande som personligt.
De fans som argumenterar för att deras blogg inte är personlig utgår till stor del från
sina följare. Hannahazza, 20, skriver att hon inte skulle kalla sin blogg personlig för att
“I do want other fans to visit my blog and to enjoy the things I write or reblog”, vilket vi
tolkar som att hon anser att andra fans som går in på hennes blogg inte kommer kunna
relatera till exempelvis personliga textinlägg. Att bloggen existerar för att tillfredsställa
följarna är en annan anledning som fansen tar upp, och därför delar de inte med sig av
personlig information, åsikter eller känslor. Flera fans svarar även att de har en blogg
3

NSFW, förkortning för ”Not Safe For Work”, vilket hänvisar till oanständigt material, t.ex. nakenhet.
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utöver deras One Direction-blogg, där de kan uttrycka sig mer personligt och dela saker
de inte vill ha med på fanbloggen.

5.1.3 Hur kan fanbloggandet kategoriseras?
Tidigare forskning om bloggar har tagit upp två huvudkategorier av bloggande som vi
tidigare diskuterat i den teoretiska bakgrunden till denna studie: dagboksbloggande och
filterbloggande (Blood, 2002, citerad i Herring et al. 2004). Som vi ser i svaren finns det
fans som separerar sitt fanbloggande från sitt personliga bloggande, andra bloggar om
sitt verkliga liv på sin fanblogg, och vissa använder sina personliga bloggar för att
blogga om fandoms de är delaktiga i. Innehållet kan ha både interna och externa källor,
och presenteras på ett sätt som antingen liknar dagboksbloggande eller filterbloggande.
Det finns ingen allmän koppling mellan innehållet och deras upplevelse om bloggandet
som personligt eller inte, utan detta varierade stort mellan fansen.
De två kategorierna som tidigare studier utgår från, dagboksbloggande och
filterbloggande, konvergerar på fanbloggar, och ingen av respondenterna svarar på ett
sådant sätt att vi tolkar deras bloggande som antingen eller, utan det är alltid en
kombination av kategoriernas karakteristika. Fansen bloggar bilder och videor på
fanobjektet, saker de finner roliga, tillverkar eget fanmaterial, kommunicerar med
varandra och deltar i diskussioner. De kommunikativa aspekterna av bloggandet, där
fansen kommunicerar med sina vänner, följare och med fandomen i stort, är något som
vi tycker de tidigare kategorierna inte tar hänsyn till. Diskussionerna är en viktig del av
fanbloggandet, vare sig det handlar om generellt “fangirlande” där de visar sin
uppskattning för fanobjektet eller för att seriöst diskutera samhällsproblem som relaterar
till fandomen.

5.2 Varför bloggar fansen?
Som vi diskuterade i teorikapitlet har tidigare forskning delat in de behov som ligger
bakom varför människor använder massmedia i flera kategorier. Vi tänker i vår analys
av respondenternas svar på varför de bloggar utgå från de fem kategorier Katz et al.
(1973) använde, och de benämningar av dessa som Severin och Tankard (2010)
använde samt dela upp motivationerna till fanbloggandet i psykologiska samt sociala
motivationer efter McQuails förslag (2005). Vi väljer att koppla de kognitiva, affektiva
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och avslappningsrelaterade behoven till psykologiska motivationer, och
integrationsbehoven till sociala motivationer.

5.2.1 Psykologiska motivationer
De psykologiska motivationerna som tidigare hittats till varför människor bloggar
inkluderar: att få chansen att uttrycka sina tankar och känslor för att reda ut personliga
problem och bevisa för sig själv att man kan formulera sig i text (Nardi et al., 2004); att
bloggandet är en kanal för skapande, ett sätt att fördriva tid samt arkivera/organisera
sina idéer och det man gillar (Hollenbaugh, 2011); att bloggen är ett forum där en kan
uttrycka sina åsikter utan att riskera marginalisering (Harris, 2008); för att en kan
uttrycka sig fritt på ett sätt som inte accepteras i verkliga livet (Bronstein, 2013). Dessa
kopplas till de kognitiva, affektiva och avslappningsrelaterade behoven som Katz et al.
(1973) hittade.
De kognitiva behoven handlar om att få information samt ökad kunskap och
förståelse. Fansen använder bloggandet för att få information om bandet, för att hålla sig
uppdaterade om vad som händer just nu både med bandet och inom själva fandomen,
och även för att hålla koll på vad som händer i världen på ett större plan. Fansen anser
också att bloggandet är ett komplement till skolan för att tillfredsställa de kognitiva
behoven:
Here there are clever people who teach you things you won’t learn at school
and it shows you they are not only fan but also people who have other
hobbies and are interested in social problems. (Sarah, 17)
I have learned about things like social issues, human behavior, sex ed, and
just everyday facts that I didn’t know before. I honestly believe that being in
this fandom has helped me grow as a person, and I think it would be
beneficial for many young girls to be part of such an environment. (Jenn, 16)

Genom bloggandet får fansen kunskap de inte skulle tillägnat sig i skolan, och genom
interaktionen med varandra får de också ökad förståelse för hur andra människor
fungerar och växer som personer. Kendall, 20, säger att det i verkliga livet är “hard to
find opportunities to have realistic audiences critique your creative writing” och
beskriver hur hon genom att dela sin fanfiction med fandomen får chans att öva sig på
att skriva och får mer realistisk respons än i skolan. Hon menar också att hon kan
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fokusera på det hon vill skriva och lära sig mer om istället för att fokusera på det som
ger bra betyg.
När det kommer till de affektiva behoven som ligger bakom de psykologiska
motivationerna menar Katz et al. (1973) att de är kopplade till behov som stärker
emotionella, njutbara eller estetiska upplevelser.
Vissa av fansen motiveras av den njutbara och/eller estetiska upplevelsen av
organiserandet och arkiverandet av saker de gillar, medan andra lyfter fram de
emotionella upplevelserna som motivation till varför de bloggar. Bloggen ger dem
möjlighet att uttrycka sin kärlek till bandet samt att dela och ventilera sina känslor, som
de själva kallar “fangirling”, och på det sättet känner de sig också närmare fanobjektet.
Lulu, 20, menar att bloggandet också är en form av självförverkligande och ett sätt att
uttrycka sig kreativt på, samt att det är en emotionell upplevelse som ger henne “a great
feeling of self accomplishment” när andra fans delar hennes skapelser.
En annan viktig motivation till att blogga är att fansen ser det som en positiv
och rolig upplevelse som gör dem glada och får dem att må bra. För de fans som
kämpar med psykiska problem kan bloggandet i sig vara en motivation till att inte ge
upp kampen. En av respondenterna, 18-åriga Fanny, trycker också på hur viktigt det är
för henne att bloggandet är något hon gör för att hon själv vill:
i don’t feel like i have to do it, and maybe it’s one of the very few things
where i can decide on my own, where i am free to do whatever i want. it’s
my blog and i can do absolutely anything i want with it. i think that i like that
freedom. (Fanny, 18)

Bloggen blir ett slags personligt utrymme som fansen själva har full kontroll över, till
skillnad från andra delar av sina liv där det finns förväntningar och krav på dem från till
exempel lärare och vänner som kan påverka deras välmående. Bloggen som personligt
utrymme är också viktigt för fansen då de får ett ställe där de kan uttrycka sådant de inte
kan prata om i verkliga livet:
The reason I started my 1d blog is because none of my irl4 friends like one
direction. I can’t express my really strong feelings about the band anywhere
else, because no one in my life appreciates them the way i do. (Anna, 18)

4

IRL, förkortning för ”In Real Life”, syftar på livet utanför internet.
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Fansens bloggar är ställen där de kan prata om det de gillar utan att bli dömda för det,
eftersom alla andra fans är där av samma anledning. Bloggen är avskild från fansens
verkliga liv, skolan, familjen och till viss del även de verkliga vännerna, och blir en
fristad där de kan vara sig själva.
Fanbloggandet fyller också en funktion när det kommer till de
avslappningsrelaterade behoven: det används för att fly verkligheten, fyller hålrum som
skapas i individernas liv när deras livssituation plötsligt förändras, samt är även en
allmänt avslappnande aktivitet där fansen både har kul och fördriver tid.
Jämför vi fanbloggandet med de sorters bloggande som tidigare undersökts ser vi att de
psykologiska motivationerna som hittades då också går att hitta hos fansen. Precis som
Nardi et al. (2004) hittade kan bloggandet vara ett sätt för fansen att reda ut sina tankar
och känslor, både när det kommer till sådant som är personligt och det som rör
fanobjektet. Bloggandet kan, som Hollenbaugh (2011) också såg i sin studie, även
fungera som en kanal där fansen skapar och organiserar sådant de gillar, och på så sätt
vara ett sätt att uppfylla behovet av njutbara eller estetiska upplevelser.
Upplevelsen av bloggen som ett personligt utrymme och bloggandet som ett
sätt att uttrycka sådant fansen inte kan eller vill dela med sig av i verkliga livet går att
koppla tillbaka till det Harris (2008) och Bronstein (2013) hittade i sina studier. Ingen
av fansen beskriver sig själva som direkt “marginaliserade”, dock verkar det som att de
ändå upplever en viss marginalisering när de beskriver bloggandet som ett sätt för dem
att uttrycka sådant som inte accepteras eller som de tror de kommer bli dömda för i
verkliga livet. De fans som uttrycker att de känner att deras intresse för One Direction
inte accepteras i verkliga livet nämnde att “dömandet” kunde komma från både vänner,
skolkamrater och familjen.

5.2.2 Sociala motivationer
Katz et al. (1973) beskrev ytterligare två motivationskategorier till att använda
massmedia, som Severin och Tankard (2010) översatte till personliga samt sociala
integrationsbehov. De personliga integrationsbehoven handlar om att stärka
trovärdighet, förtroende, stabilitet och status, och tidigare forskning visar exempel på de
behov som ligger bakom de sociala motivationerna till att blogga. Dessa inkluderar: för
att uttrycka åsikter om aktuella händelser (Nardi et al., 2004); för att få status, prestige
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och respekt samt för att en vill berätta saker för en större publik (Jenkins et al., 2013);
för att hjälpa och informera andra, för att visa upp sig samt för att få respons
(Hollenbaugh, 2011).
Fansens motiv för att blogga är bland annat för att ha en publik mot vilken de
kan uttrycka sig, att få respons på det de skapat samt för att få bekräftelse eller
erkännande och därmed mer stabilitet samt status inom fandomen:
Now that I’ve gained a few followers, it is nice to get recognition for some of
my fic and particularly funny posts, so that is another reason this blog is
here. (Anna, 18)
and then as i started gaining followers and interest in different things. i
guess i blog now to gain more followers and notes on things i make?
(Aylin, 18)

De andra fansen är en motivation till att fortsätta blogga, genom att de ger bloggaren
bekräftelse på den tid och det arbete hen lagt ner, antingen i form av direkt uppmuntran,
rebloggningar, gillande av inlägg eller genom att de börjar följa bloggen.
Kopplingen till de andra fansen har också med de sociala integrationsbehoven att göra,
som Katz et al. (1973) beskrev som behov av att stärka sociala band med familj och
vänner. De motivationer som i tidigare forskning har kopplats till de sociala
integrationsbehoven är bland annat: en bloggar för att dokumentera sitt liv för andras
skull, och för att stärka communityerna (Nardi et al., 2004); för att skapa sociala band
(Jenkins et al., 2013; Hollenbaugh, 2011); för att skapa relationer, delta i diskussioner
samt bilda större communityer (Jenkins et al., 2013); för att vara en del av en större
community där en känner emotionell koppling, inflytande, integration samt får sina
behov uppfyllda (Stavrositu & Sundar, 2012); för att få stöd och inspiration (Brennan et
al., 2010).
Flera av fansen i vår studie lyfter fram interaktionen med andra fans som en
viktig motivation till varför de bloggar:
I love this fandom. It’s not even that much about the boys to me. Don’t get
me wrong I love them too, but the fans keep me here. (Kendall, 20)
I found a family in the other fans and was welcomed with open arms, so the
main reason I fan blog is so I can connect with this family.
(Niall’sMarshmallow, 17)
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Känslan av en community eller en “familj” som fansen skapar band med är ibland
viktigare än intresset för själva fanobjektet, och precis som tidigare nämnt fungerar
communityn inom fandomen som ett utrymme där de kan agera och kommunicera utan
att bli dömda för sina intressen:
We stick together because we know what it’s like to be made fun of for your
preferences, as I’m sure many of us have been teased for liking a boy band.
(Melody Styles, 17)

Fansen håller ihop som skydd mot omvärldens kritik och ifrågasättande, vilket skapar
starka sociala band som i sin tur stärker fandomen i stort. De sociala banden skapas på
flera sätt, till exempel genom att fansen hittar andra fans i samma ålder som de, eller
med samma intressen:
In the specific case of Tumblr One Direction fandom, it’s important to me
because Tumblr is the one platform where it’s very easy to find other adult
1D fans, and while I don’t have any problems with being in a fandom chiefly
run by young girls, I have very different feelings about One Direction than
girls ten years younger than me. I like being part of a community with likeminded fans. (Cecilia, 20)
feeling like a part of a larger community is definitely one of the reasons for
me running a fan blog. maybe more so than being a part of 1d fandom as a
whole though, although i love it a lot, is finding people who are part of many
of the same demographics as me.. like, queer women in their twenties, who
on top of that like one direction. (Beyoncé, 20)

För de fans som känner sig äldre än medelåldern inom fandomen är det viktigt att kunna
hitta andra fans i samma ålder att skapa band med, medan det för andra mer handlar om
att hitta fans med samma demografiska egenskaper, speciellt om de identifierar sig på
ett sätt som är icke-normativt. De olika subgrupperingarna inom fandomen fungerar
därmed som en motivation för de fans som känner sig avvikande från normen som
media målar upp och som också finns inom fandomen.
Subgrupperingarna skapas inte bara utifrån demografiska egenskaper, utan
byggs också gradvis upp likt en vänkrets i verkliga livet:
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I follow a little over 200 blogs and know the name, country, otp5, or favorite
member from almost all of them. It's so much more than the band. I've met
several people who have made a serious impact on my life through fan
blogging. I've seen a lot of people grow and progress over the past year
since I made my blog and it's just incredible. (Lyz, 19)

Intimiteten och storleken på nätverken som fansen skapar varierar från små, nära
grupperingar till bloggarnas fullständiga nätverk av användare de följer, och bidrar till
att de får nya vänner samt håller kontakten med gamla. Några fans håller isär sina
bloggvänner och sina vänner från verkliga livet, medan andra har kontakt med båda via
bloggandet:
I also have a number of “real life” friends that follow me on tumblr, and
some of them are in the 1D fandom with me so often times those
conversations will happen outside of tumblr as well. (Laine, 23)

Interaktionen med vänner, oavsett om de finns online eller i verkliga livet, är en viktig
del för fansen, och tillfredsställer deras sociala behov på olika sätt. Det personliga
utrymmet som bloggen skapar gör också att fansen får sina sociala behov uppfyllda på
sätt som passar dem:
I’m an introvert and therefore love to spend time by myself. But of course we
all need to socialise so Tumblr is a way of doing so while “being by
yourself”! (Karen, 19)

För fans som är introverta eller av andra orsaker vill ha kontroll över hur de umgås med
andra är bloggandet ett sätt att vara social på sina egna villkor.
Vissa av de motivationer till uppfyllandet av de personliga integrationsbehoven som
tidigare forskning har hittat stämmer överens med de vi hittat i vår studie. Fansen
bloggar för att få respons från andra, vilket även Hollenbaugh (2011) såg i sin studie.
Jenkins et al. (2013) samt Hollenbaugh (2011) såg att användare online
generellt sett, och även bloggare specifikt, vill skapa sociala band tillsammans med
andra användare. För fansen i vår studie är det viktigt att skapa dessa band med andra i
till exempel samma ålder eller med samma intressen, även om de är spridda över hela
världen. I studien av Stavrositu och Sundar (2012) såg de att människor som bloggar,
och som tillhör en community, känner emotionell koppling till sin community, vilket
5

OTP, ”One True Pairing”, syftar på ens favoritship.
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flera av våra respondenter också vittnar om när de pratar om fandomen och communityn
som en “familj”.
De motivationer vi inte hittar hos fansen är till exempel att de bloggade för att
hjälpa och informera andra, samt för att visa upp sig, vilket Hollenbaugh (2011) såg i
sin studie. Att användarna, genom att sprida fanmaterial vill göra sina communityer
större, som Jenkins et al. (2013) hittade, är inte något som fansen i vår studie nämner
som motivation. Undersökningen av Nardi et al. (2004) visade att människor även
bloggade för att kunna kommentera aktuella händelser, vilket våra respondenter gör
genom att kommentera händelser inom fandomen via textinlägg, som vi tidigare
diskuterat, men ingen av dem nämner det som en motivation till att blogga.
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6. Diskussion
För att avsluta den här uppsatsen gör vi först en sammanfattning av det vi kommit fram
till, och drar även slutsatser utifrån detta samt ger förslag på vidare forskning.

6.1 Sammanfattning
Syftet med den här studien var att ta reda på vad fanbloggning kan vara och varför fans
bloggar. För att göra detta bad vi unga kvinnor inom One Direction-fandomen på
webbsidan Tumblr att svara på ett frågeformulär med fyra öppna frågor. Sammanlagt
fick vi in 44 svar från respondenter som var mellan 16–25 år och hade aktiva
fanbloggar. Respondenterna fick svara på vad de bloggar om, huruvida de upplevde sina
bloggar som personliga, hur de valde ut vad de delade på sin blogg och vad som var
deras anledningar till att blogga.
Vissa av fansen tillverkade eget material som de publicerade på sin blogg,
andra ägnade sig främst åt att dela andras innehåll. Fansen kunde fokusera på en viss
aspekt av fandomen, eller ämnen som de var intresserade av utöver fanobjektet. Några
fans jämförde bloggandet med att skapa ett personligt arkiv där de kan gå tillbaka och
titta på sådant de gillar. Bloggandet användes också för att kommunicera med andra
fans och för att diskutera saker som rör fandomen.
För att se hur fansens urvalsprocess i bloggandet såg ut delade vi in sättet de
valde ut innehåll på i tre kategorier: urval utifrån sig själv, urval utifrån sig själv med
sina följare i åtanke, och urval utifrån sina följare. De fans som gjorde urvalet helt
utifrån sig själva valde ut det innehåll de själva gillade och som representerade deras
åsikter. De som hade sina följare i åtanke delade även saker som de trodde att deras
följare skulle gilla, eller anpassade sitt bloggande genom att till exempel inte publicera
för mycket på en gång. De som utgick från sina följare lät dem bidra till bloggen eller
försökte publicera innehåll som följarna inte sett innan.
Därefter frågade vi om fansen upplevde deras bloggande som personligt eller
inte. Det varierade kraftigt mellan fansen om vad det var som gjorde deras bloggande
personligt. Vissa av fansen ansåg att eftersom de inte enbart bloggade om fanobjektet
utan även vävde in personlig information eller ämnen de var intresserade av utöver
fandomen var bloggandet personligt. Även relationen till innehållet och bloggandet som
process påverkade fansens upplevelse av bloggandet personligt, samt om de skiljde
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bloggandet från sitt verkliga liv. De fans som bloggade för sina följare upplevde inte
fanbloggandet som personligt, inte heller de som hade en separat blogg för sitt
personliga bloggande.
Utifrån det vi hittade i respondenternas svar argumenterar vi för att de tidigare
kategorierna av bloggande, dagboksbloggande och filterbloggande (Blood, 2002, citerad
i Herring et al. 2004), inte enkelt går att applicera på fanbloggandet. Fanbloggandet
delar karakteristika med båda kategorierna, och vi anser inte heller att de tar hänsyn till
den viktiga kommunikativa aspekten av fanbloggandet.
För att ta reda på varför fansen bloggar frågade vi dem om deras anledningar
för att se om de motivationer till bloggande som hittats i tidigare forskning
(Hollenbaugh, 2011; Nardi et al., 2004; Jenkins et al., 2013; Brennan et al., 2010;
Stavrositu & Sundar, 2012; Harris, 2008) går att hitta bakom fanbloggandet. Med
utgångspunkt i Katz et al. (1973) kategorisering av behov bakom medieanvändande
(kognitiva, affektiva och avslappningsrelaterade behov, samt personliga och sociala
integrationsbehov) delade vi in motivationerna för uppfyllandet av behoven i
psykologiska och sociala motivationer.
De psykologiska motivationerna vi hittade inkluderade: att få information,
hålla sig uppdaterade och få kunskap de inte har tillgång till i skolan, samt få ökad
förståelse för hur andra människor fungerar; att organiserandet och arkiverandet var en
njutbar och/eller estetisk upplevelse, samt att bloggandet bidrog till en emotionell
upplevelse som fick dem att bli glada och må bra; att bloggandet var ett sätt att fly
verkligheten och fördriva tid. Bloggen fungerade också som ett personligt utrymme
fansen hade full kontroll över, och gav dem möjlighet att uttrycka sådant de inte kunde
prata om i verkliga livet.
De sociala motivationerna vi hittade var att ha en publik som ger dem respons
och bekräftelse samt att de kände sig som en del av en community eller en “familj” med
vilken de kunde skapa sociala band. Fansen byggde upp nätverk inom fandomen och
skapade sociala band med andra fans som delade deras demografiska egenskaper, och
interaktionen med vänner och följare var en viktig motivation till varför de bloggade.
Motivationerna vi hittade hos fansen stämde väl överens med de motivationer
till att blogga som tidigare hittats. En motivation som vi i vår studie inte hittade var att
fansen spred material, till exempel genom att blogga, för att göra sina communityer
större, vilket var en motivation som Jenkins et al. (2013) tog upp. Att blogga för att
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kommentera aktuella händelser, som Nardi et al. (2004) hittade, var inte heller något
som fansen nämnde som en motivation till att blogga.

6.2 Slutsatser
Vårt arbete med den här studien tog sin grund i de motstridiga bilderna vi hade av hur
fans beter sig och vad de gör. Å ena sidan hade vi mediebilden som sa åt oss att unga,
kvinnliga fans beter sig på ett specifikt sätt, att de är hysteriska och inte kan kontrollera
sina känslor. Å andra sidan kunde vi, som själva är fans av bandet One Direction vars
fandom till stor del består av unga kvinnor, se en annan sida av fenomenet, där fansen
bloggade och interagerade med varandra på internet. När vi satte oss in i ämnet på ett
vetenskapligt plan såg vi att ingen verkade ha koll på vad fansen egentligen gör när de
bloggar, eftersom det enligt vår vetskap hittills inte bedrivits någon forskning på
området, och vi upplevde att det fanns en tydlig lucka i forskningen som vi ville fylla.
Det visade sig även under arbetet med den här studien att den tidigare forskningen kring
bloggande mer generellt är utdaterad, eller behöver uppdateras. Kategoriseringen av
bloggar som antingen dagboksbloggar eller filterbloggar ter sig inte relevant i dagens
mediekultur och den tar heller inte hänsyn till den växande kommunikativa aspekten av
bloggandet som kommer när olika typer av medieplattformar konvergerar. Ett exempel
på denna konvergens är webbsidan Tumblr, som vi valde att undersöka närmare för att
se hur fanbloggande kan se ut.
Det vi hittade visar att bloggandet ser ut på olika sätt och har olika
bakomliggande motivationer, dock är kommunikationen en viktig aspekt. Kategorierna
dagboksbloggande och filterbloggande rymmer inte den aspekten, och det fortsatta
användandet av dem i forskning gör att nya sätt att blogga inte utforskas på ett sätt som
omfattar den stora variationen som dagens deltagarkultur uppmuntrar. Den sortens
deltagarkultur vi har undersökt, fanbloggande, stärker vårt argument om att
kategoriseringen är utdaterad genom att det helt enkelt inte passar in i den.
Med den fallstudie vi har genomfört kan vi också säga något om hur uses and
gratifications approach går att tillämpa på dagens mediestudier, genom att använda de
kategorier av behov och motivationer som till exempel Katz et al. (1973) kom fram till.
Vi har sett att motivationerna till varför människor använder massmedia inte verkar ha
ändrats nämnvärt, om utgångspunkten är att de bakomliggande behoven är de samma
som när Katz et al. genomförde sin undersökning. Användare av massmedia, i vårt fall
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fans som bloggar, behöver fortfarande få dessa behov tillfredsställda, vilket visar sig i
deras motivationer till att blogga.
Dock måste verktygen för att undersöka vad bloggande är eller kan vara
utvecklas. Bloggar i bemärkelsen att en ensam individ publicerar inlägg behöver
breddas till att inkludera både eget skapande, delande av andras innehåll och interaktion
med andra användare.
Med den metoden vi använde, en kvalitativ fallstudie där respondenterna själva fick
berätta om sina upplevelser av fanbloggandet, kunde vi bara undersöka förekomsten av
olika aktiviteter som utgör fanbloggning samt vilka motivationer som förekommer, inte
frekvensen av dessa. Eftersom vi inte använde oss av samtalsintervjuer där vi som
forskare kan ställa följdfrågor och respondenterna med uppmuntran kan utveckla sina
svar mer, finns det en risk för att vi endast har skrapat på ytan och att det finns mycket
mer att upptäcka.
Fanbloggning som fenomen är stort och vid tidpunkten för den här uppsatsen
tämligen outforskat, och vi hoppas att den här studien kan ligga till grund för vidare
forskning i ämnet. Det vore en fördel för framtida forskning att inta antingen en ännu
mer kvalitativ ställning och gå djupare in i olika aspekter av fanbloggandet, eller titta
större och mer kvantitativt för att få en mer överblickande bild av vad fans bloggar om
och varför.
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