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Abstract 
This essay wishes to problematize the phenomenon of fangirls from a gender theoretical perspective. The aim is 

to study how fangirls do fandom and what possibilities and limitations their fandom creates for them as young 

women. Four interviews have been made with five young women who have great interests in a variety of pop 

cultural phenomena. The interviews are being analysed in relation to gender theoretical perspectives on 

becoming a young woman and performative fandom. The analysis is made with a reflexive approach in mind.  

The results show that these fangirls do fandom in many different forums and together with other fans. Many of 

these forums create spaces were the fangirls can express their fandom without having to behave correctly 

according to the concept of normative femininity. In other places filled with more variety of people, for example 

in school classes, the fangirls are interpreted to suppress their reactions about their fandom to a larger extent 

according to normative femininity. On the other hand the fangirls also show resistance against many of the 

opinions that they face. They do challenge who can be a fangirl and of what pop cultural phenomenon according 

to the heterosexual matrix. Their identification in their fandom can also be interpreted as creating opportunities 

for the fangirls to challenge norms about femininity and normative behaviour of young women. On the other 

hand the identification can be understood as so strong that it prevents the fangirls from adapting other attributes 

that doesn’t fit with their fandom, even if they like these attributes. 

Opinions from some fangirls themselves also show that the “grown up” fangirl have stronger restrictions on how 

to behave as a fangirl. She is expected to an even larger extent to perform her fandom according to normative 

femininity. When some fangirls experience judgement because their interest is considered being “childish”, this 

can be understood according to the heterosexual market of desire and the heterosexual matrix. Even in young 

adult age fangirls focus strongly on their pop cultural phenomenon when they are expected to focus in a larger 

extent on heterosexual relationships. Even when part of the motive behind their fandom is sexual desire for a 

male singer, actor or alike, it is not acceptable if these male performers aren’t judged as masculine enough. The 

conclusion is that fangirls negotiate their fandom according to gender, sexuality and age to find a balance in life 

– a balance that can be understood as part of becoming a young woman. 

Keywords: fangirls, pop cultural phenomena, young women, performative fandom, heterosexual matrix, 

heterosexual market of desire, age, identity.
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Sammanfattning 

Detta självständiga arbete önskar att problematisera fenomenet fangirls utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

Syftet är att studera hur fangirls gör fanskap och att belysa vilka olika former av möjligheter och begränsningar 

som fanskapet genererar för dem som unga kvinnor.  Fyra intervjuer har genomförts med fem unga kvinnor som 

har ett mycket stort intresse för olika popkulturella fenomen. Intervjuerna analyseras i relation till ett 

genusteoretiskt ramverk bestående av ”tjejskapande i relation till fanskap” och ”performativt fanskap”. Analysen 

utgår ifrån ett reflexivt förhållningssätt. 

Resultaten visar att dessa fangirls utövar fanskap i många olika forum och tillsammans med andra fans. Många 

av dessa forum kan tolkas skapa platser där fangirlsen kan utöva sitt fanskap utan att behöva förhålla sig till 

normativ femininitet i sina känslomässiga uttryck. På andra platser där människorna i omgivningen har större 

variation, exempelvis i skolklasser, tolkas fangirlsen begränsa sina reaktioner i större omfattning i förhållande till 

normativ femininitet, något som kan tolkas utifrån teorin om performativt fanskap. Fangirlsen gör dock också 

motstånd mot många av de åsikter de stöter på och utmanar vem som kan vara en fangirl och av vilka fenomen 

utifrån den heterosexuella matrisen. Identifikationen i deras fanskap kan också tolkas skapa möjligheter för 

fangirlsen till att utmana normer om femininitet och hur en ung kvinna ska bete sig. Däremot kan 

identifikationen också förstås som så stark att det kan förhindra fangirls från att ta till sig andra attribut som inte 

passar in på deras identitet i fanskapet, även om de uppskattar dessa attribut. 

Vissa av åsikterna från fangirlsen själva visar att den vuxna fangirlens sätt att ”fangirla” omfattar andra 

restriktioner än hos yngre fangirls. Hon förväntas i större grad än dessa att utöva sitt fanskap i förhållande till 

normativ femininitet. När vissa fangirls har fått dömande kommentarer för att deras intresse uppfattas som 

”barnsligt” kan detta förstås utifrån den heterosexuella begärsmarknaden och den heterosexuella matrisen. De 

har även i ung vuxen ålder ett stort fokus på popkulturella fenomen utan sexuella motiv men förväntas att lägga 

ett större fokus på heterosexuella relationer. Även när en del av motivet bakom fanskapet är sexuellt begär för en 

manlig sångare, skådespelare eller liknande är detta inte accepterat om dessa artister inte anses som tillräckligt 

maskulina. Slutsatsen är att dessa fangirls i studien förhandlar sitt fanskap i förhållande till genus, sexualitet och 

ålder för att hitta en balans i livet – en balans som kan tolkas som en del av att bli en ung kvinna. 

Nyckelord: fangirls, popkulturella fenomen, unga kvinnor, performativt fanskap, den heterosexuella matrisen, 

den heterosexuella begärsmarknaden, identitet. 

  



  Beatrice Hargefeldt 

 
 

Förord 

Efter många timmars ångest och kast mellan hopp och förtvivlan är mitt självständiga arbete 

på kandidatnivå i genusvetenskap nu äntligen klart! Det finns många som har bidragit till 

slutresultatet. Tack till lärarna vid den genusvetenskapliga institutionen på Örebro universitet 

som under hela utbildningen gett mig verktyg som gjort det möjligt för mig att kunna 

genomföra detta arbete. Ett mycket stort tack till min handledare Dag Balkmar för alla 

värdefulla tips och som har ställt upp och läst igenom arbetet i tid och otid. Tack också till 

mina fantastiska kurskamrater som jag alltid har kunnat ventilera mina frustrationer och 
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universitet. 
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Prolog 

London 2015. Vi rundar det sista gathörnet och plötsligt är vi där. Vi är DÄR! Hela magen 

börjar pirra. Jag är faktiskt här. På den här gatan, vid det här caféet – vid DEN dörren! Den 

dörr som det brukar stå ”221B” på när 187 North Gower Street får agera 221B Baker Street 

framför kameran. Den plats där Sherlock och John tar emot klienter och löser brottsfall i 

världens bästa TV-serie! 

I tre år har jag sett den här platsen på bilder, i nyhetsartiklar och i olika videoklipp. Jag äger 

alla TV-seriens avsnitt på DVD. Jag kan många av Sherlocks snabba och långa monologer 

utantill. Jag spelar musiken ifrån TV-serien på piano och lyssnar på den när jag ska studera 

för att känna mig lite smartare. Jag har köpt en nyckelring föreställande just denna dörr vid 

Sherlock Holmes-museet. Jag har tänkt göra om den till ett halsband senare men just nu står 

vi här precis vid den dörren. Alldeles på riktigt! 

Jag vill nästan slita mig i håret. Jag vill nästan gråta. Jag vill ”bomba” Instagram och 

Facebook med en miljon bilder på mig vid St Bartholomews sjukhus, på mig när jag äter 

äppelpaj inne på Speedys café, på mig när jag poserar vid Dörren med stort D. Jag gör inte 

det. Jag lägger upp en ensam bild och skriver att det känns som om jag har hittat hem och att 

känslan är obeskrivlig. Sedan hoppas jag att ingen ska döma mig.  
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1. Inledning 

Det här självständiga arbetet handlar om fangirls: flickor och kvinnor som har ett väldigt stort 

intresse för olika populärkulturella (popkulturella) fenomen.
1
 Vad det innebär att vara ett 

”fan” kan ha många olika innebörder beroende på sammanhanget. Människor kan vara fans av 

det mesta, vare sig det är sport, en person eller som i detta fall, popkulturella fenomen. En 

fangirl har ofta tagit steget längre. I olika ordboksdefinitioner beskrivs hon ofta som ”besatt” 

av sitt fenomen.
2
 

Själva begreppet ”fan” är i grunden just en förkortning av det negativt klingade ”fanatiker”. 

Att vara ett fan och dessutom vara kvinna förknippas ofta med ”hysteri”. Termen kommer 

från det grekiska ordet för ”livmoder” och refererar till starka, ofta uppfattat överdrivna, 

känsloutbrott. Exempel på detta kan hittas i diverse svenska nyhetsartiklar, framför allt som 

referens till unga kvinnliga fans beteende vid konserter av unga manliga artister.
3
 Inte 

ovanligt är också att det i artiklarnas kommentarsfält står diverse nedlåtande kommentarer om 

artisterna, dess verk och om de kvinnliga fansens beteende. Popkulturella fenomen som följs 

av en stor andel kvinnliga fans har tendenser över lag att attrahera många anti-fans. 

På grund av mina egna erfarenheter började jag intressera mig för de unga kvinnorna bakom 

den stereotypa mediabilden. Denna studie önskar spegla en mångfacetterad bild av vem som 

är en fangirl utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. Ett skäl för undersökningen har därför 

varit att problematisera bilden av fangirls och ge dem själva en talan. Mot bakgrund av detta 

vill jag undersöka hur fangirls gör och förstår sitt fanskapande, vilka former av reaktioner de 

möter från omgivningen och hur detta kan koppas till samhällets föreställningar om genus 

och sexualitet. 

Studien bidrar med ny kunskap till forskningen om unga kvinnors fanskap inom den 

genusvetenskapliga traditionen. Materialet har bestått av intervjuer med fem unga kvinnor 

som har ett mycket stort intresse för ett eller flera popkulturella fenomen och som definierar 

sig som fangirls. Informanterna kommer benämnas under detta engelska begrepp under hela 

arbetet på grund av att det inte finns en svensk översättning av begreppet som är lika 

välanvänd eller allmänt känd. Kjellander har översatt engelskans fandom till fanskap på 

                                                                 
1
 Författare, Okänd (2014): ”Fangirl” (OED ”Oxford English Dictionary”, Hämtad 2016-04-17.). För definition av 

begreppet ”populärkultur” samt vilka popkulturella fenomen som behandlas i arbetet, se 1.3. 
2
 Författare, Okänd (2014): ”Fangirl” (OED, Hämtad 2016-05-24). 

3
 Se exempel http://www.expressen.se/noje/justin-bieber-hysteri-utanfor-hotellet/. Hämtad: 2016-04-14. 

http://www.expressen.se/noje/total-hysteri-innan-one-direction-speling/. Hämtad: 2016-04-14. 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article17312326.ab. Hämtad: 2016-04-14. 
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svenska i sin avhandling.
4
 Då översättningen är rimlig och tydlig i sammanhanget, kommer 

den svenska översättningen att användas istället för det engelska originalet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fangirls gör fanskap och att belysa vilka olika former 

av möjligheter och begränsningar som fanskapet genererar för dem som unga kvinnor. 

Frågeställningarna som arbetet utgår ifrån är följande: 

 Hur gör informanterna fanskap och vad innebär fanskapandet för dem? 

 Hur förhandlar informanterna sitt fanskapande i relation till genus, ålder och 

sexualitet? 

 Vad möjliggör fanskapet för handlingsutrymme och vad begränsar det? 

1.2 Avgränsningar 

Den maskulina motsvarigheten till benämningen fangirls är fanboys. Studien inkluderar dock 

inte fanboys eftersom detta skulle tillfört ännu en aspekt som kunde ha resulterat i att studien 

behandlade mycket material men inte så kvalitativt och reflexivt som eftersträvades. 

Att vara en fangirl behöver inte innebära att hon är ung, detta i kontrast till begreppets 

infantila klang. Därför har studien avgränsats till att behandla unga vuxna kvinnor i åldrarna 

18 år till 22 år. Informanterna är i den ålder då de förväntas ta steget in i samhället som vuxna 

människor. I förhållande till studien har detta medfört intressanta perspektiv rörande ålderns 

påverkan på hur fangirls menar att omgivningen ser på deras fanskap. Studien har också 

genomförts inom kontexten för ett västerländskt samhälle. 

Att kategorisera olika grupper utifrån egenskaper är alltid ett problematiskt tillvägagångssätt. 

Inte minst gäller detta fangirls eftersom det finns, både på grund av variationen av fenomen 

som fanskapet riktas mot och hur detta tar sig uttryck, en mängd olika former av dem. En 

sammanslagning av informanterna till kategorin ”fangirls” har dock gjorts eftersom detta har 

öppnat för intressanta jämförelser informanterna emellan. Antalet informanter har begränsats 

till fem stycken för att inom ramen för detta självständiga arbete kunna göra en fördjupande 

kvalitativ studie kring fenomenet. 

1.3 De popkulturella fenomenen 

Begreppet ”populärkultur” kan ha olika innebörder. Genom denna studie definieras dock 

popkulturella fenomen som kulturella fenomen som anses tillgängliga för många och som på 
                                                                 
4
 Kjellander, Eva (2013), Jag och mitt fanskap: Vad musik kan betyda för människor, s. 17. 
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olika sätt är kommersiella.
5
 Nedan följer en kortare presentation av de fenomen som kommer 

behandlas genom detta självständiga arbete. Presentationerna baseras främst på 

informanternas utsagor och fenomenens officiella hemsidor: 

Harry Potter är en brittisk serie av fantasyromaner och filmer, skapade av J.K Rowling. 

Historien kretsar kring pojken Harry Potter som på sin 11-årsdag får veta att han är trollkarl 

och skickas till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Varje av de sju böckerna 

behandlar ett läsår vid skolan och följer karaktärerna från barndomen upp till sena tonåren. 

Justin Bieber är en kanadensisk popartist, född år 1994. Hans karriär påbörjades år 2008 och 

han har sedan dess släppt fyra studioalbum och turnerat världen över.
6
 Hans framgångar har 

genererat många unga kvinnliga fans men också antifans. Fansen kallas ofta för Belibers.  

K-pop [koreansk pop] är en musikgenre med sina rötter i Sydkorea. Genren blandar många 

olika musikstilar, så som pop och hip-hop, tillsammans med dansframträdanden med mera. 

Genren har på senare år spridits allt mer över världen, mycket tack vare Internet.
7
 

Louisa Johnson är en brittisk artist, född 1998. Hon är 2015 års vinnare av den brittiska 

reality-TV-serien The X-Factor och har sedan dess släppt en singel. Hennes första album 

väntas komma under år 2016.
8
 

Michael Jackson var en amerikansk popartist, född år 1958. Jackson släppte under sin karriär 

en mängd album, varav ”Thriller” från år 1982 är världens mest sålda musikalbum.
9
 Tack 

vare sina framgångar tituleras han ofta som ”The King of Pop”. Karriären kantades dock av 

olika kontroverser, bland annat rörande plastikoperationer. Jackson avled år 2009 av en 

överdos av lugnande preparat.  

One Direction är ett brittiskt-irländskt pojkband med fokus på framför allt popmusik. Bandet 

består för nuvarande av fyra medlemmar: Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles och Louis 

Tomlinson, alla födda på 1990-talet.
10

 Fansen kallas vanligtvis för Directioners och uppfattas 

bestå främst av unga kvinnor.  

                                                                 
5
 Lindgren, Simon (2009), Populärkultur: teorier, metoder och analyser, s. 46. 

6
 http://www.justinbiebermusic.com/. Hämtad: 2016-05-30. 

7
 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2013227,00.html. Hämtad: 2016-05-30. 

8
 http://www.louisa-johnson.com/. Hämtad: 2016-05-30. 

9
 http://www.michaeljackson.com/. Hämtad: 2016-05-30. 

10
 http://www.onedirectionmusic.com/gb/home. Hämtad: 2016-05-30 
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Sherlock är en brittisk kriminalserie från 2010, skapad av Steven Moffat och Mark Gatiss. 

Huvudrollerna som Sherlock Holmes och Dr John Watson spelas av Benedict Cumberbatch, 

respektive Martin Freeman. 

Tokio Hotel är ett tyskt pop/rockband bestående av Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer 

och Georg Listing.
11

 

Yersinia, Concubine och Beyond All Recognizion är tre svenska hardcore/metalcore-band. De 

har turnerat främst inom Sverige men Beyond All Recognizion spelar numera också 

utomlands. Concubine och Yersinia upplöstes år 2013, respektive år 2015. Bandens fans 

består främst av män. 

1.4 Disposition 

Detta inledande kapitel har presenterat utgångspunkterna för arbetet. Kapitel 2 redogör för 

den mest relevanta tidigare forskningen som behandlar det självständiga arbetets ämne eller 

liknande kontexter. I kapitel 3 presenteras och motiveras material och metodval. Dessutom 

redogör kapitlet för det praktiska tillvägagångssättet och ger korta bakgrunder till 

informanterna. Det teoretiska ramverket för analysen introduceras i kapitel 4 för att sedan 

följas av själva analysen och dess resultat i kapitel 5. Arbetet avslutas med kapitel 6 där 

resultaten diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen och framtida 

forskningsmöjligheter.  

2. Tidigare forskning 

Sökprocessen för att finna tidigare forskning på området har främst bestått av sökningar via 

databaser så som LIBRIS och Summon, samt genom tips från handledare och kurskamrater.  

Nedan presenteras övergripande de relevanta studier som framkommit i dessa sökningar. 

Presentationen görs tematiskt utefter tre kategorier: forskning om fans och fanskap, 

genusteoretisk forskning om kvinnliga fans och genusteoretisk forskning om unga kvinnor. 

2.1 Forskning om fans och fanskap 

Eva Kjellander undersöker i sin avhandling Jag och mitt fanskap: Vad musik kan betyda för 

människor hur vuxna människors fanskap påverkar deras liv och varför de väljer att utöva det 

i sin vardag.
12

 Hon har intervjuat sex stycken vuxna fans av Lasse Stefanz, Kiss och Status 

                                                                 
11

 http://www.tokiohotel.com/. Hämtad: 2016-05-30. 
12

 Kjellander (2013), s. 24. 
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Quo, samt observerat dem som besökare på konserter av nämnda band. Metoden för analysen 

har varit Grounded theory. I presentationen av resultaten valde Kjellander att kategorisera 

materialet i först en kärnkategori: autenticitetshantering. Med detta menar hon att musiken blir 

ett verktyg för informanterna för att individuellt hantera olika livssituationer som uppstår. För 

att förklara kärnkategorin ytterligare, urskilde Kjellander ytterligare fyra kategorier ur 

materialet om vad fanskap var för informanterna. Fanskapet kunde vara en identitetsmarkör, 

ett sätt till socialisation, ha en självterapeutisk funktion, samt vara en kvasireligion.
13

 

Kjellanders resultat har använts i relation till detta självständiga arbete för att sätta in studien i 

ett vetenskapligt sammanhang. Hennes sätt att utföra intervjuerna har också gett metodologisk 

inspiration. 

De amerikanska forskarna Anne C. Osborne och Danielle Salver Coombs har analyserat 

idrottssupportrar utifrån en performativ infallsvinkel. Materialet för studien har varit 

observationer och intervjuer med NFL-supportrar, amerikanska National Football League. 

Framför allt har en grupp av supportrar för laget ”Steelers” varit i fokus. Författarna förklarar 

att tidigare forskning om supportrar till stor del har utgått ifrån teorier om identitet som delar 

upp människor i ett ”vi” och ett ”dem”. Osborne och Salver Coombs anser att det sällan är så 

lätt att göra en sådan kategorisering. Det finns även supportrar som inte passar in i normen för 

vad en supporter ”ska vara” men som likväl är en supporter. Här har genus ofta varit en 

uppdelande faktor mellan den ”riktiga” och den ”falska” supportern, framför allt inom idrotter 

som domineras av män.
14

 Resultaten visar att supporters ofta får förhandla sitt fanskap i 

förhållande till sina andra roller i samhället, exempelvis utifrån genus, etnicitet och klass.
15

 

Osborne och Salver Coombs studie har gett exempel på användning av relevanta teoretiska 

begrepp som kan användas i denna studie av fangirls.  

2.2 Genusteoretisk forskning om kvinnliga fans 

Tidigare forskning om kvinnliga fans har bland annat utgått ifrån flickor och kvinnors läsning 

av romantikböcker. Exempel på detta är den amerikanska litteraturforskaren Janice A. 

Radways klassiker inom ämnet: Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular 

Literature. Hon har intervjuat kvinnliga läsare i det amerikanska samhället Smithton som var 

regelbundna kunder vid Dorothy Evans bokhandel. Materialet har bestått av både 

                                                                 
13

 Kjellander (2013), s. 103 ff.  
14

  Osborne, Anne C. & Sarver Coombs, Danielle (2013), “Performative Sport Fandom: an approach to 
retheorizing sport fans” i Sport in Society, 16:5 2013, s. 672. 
15

 Osborne & Salver Coombs (2013), s. 675 ff. 
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gruppintervjuer och enskilda intervjuer.
16

 Syftet var att undersöka vilka motiv och vanor som 

ligger bakom deras läsning, samt vad kvinnorna beskriver sig få ut av det. Bakgrund till 

studien är Radways ifrågasättande av feministiska antaganden om att läsning av 

romantikböcker endast fortsätter att förpassa kvinnor till patriarkala mönster, exempelvis 

beroendet av en man.
17

 Resultaten visar bland annat på en paradox. Genom att läsa 

romansböckerna ansåg Radway att kvinnorna i studien å ena sidan gjorde motstånd mot 

patriarkala strukturer som såg ner på kvinnornas val av böcker. Detta på grund av att det just 

ansågs typiskt kvinnligt att läsa dessa. Å andra sidan framställde böckernas narrativ det som 

önskvärt för läsarna att acceptera en typisk västerländsk kvinnlig roll underordnad mannens i 

det romantiska heterosexuella förhållandet.
18

 

Likt Radway önskar jag med min studie att nyansera bilden av ett könsmärkt fenomen. Därför 

har detta exempel på tidig feministisk forskning om kvinnors förhållande till popkulturella 

fenomen varit användbart. 

I senare forskning har dock unga kvinnors intressen behandlats i förhållande till en nutida 

kontext. Detta involverar bland annat dagens allt mer avancerade teknologi för 

kommunikation. Antologin Girl Wide Web innehåller diverse texter om unga kvinnors 

användning av Internet. Två av dessa är Sharon R. Mazzarellas artikel ”Claiming a Space” 

och Christine Scodaris artikel ”You’re sixteen, You’re Dutiful, You’re Online”. Mazzarella 

behandlar hur tonårsflickor använder Internet för att visa sitt fanskap och hur de aktivt 

konstruerar feminitet som tonåringar. Materialet har varit sju hemsidor på Internet, skapade av 

tonårsflickor för att uttrycka sitt fanskap för skådespelaren Chad Michael Murray.
19

 

Resultaten visar bland annat på att genom att skapa dessa hemsidor tar tonårsflickorna 

kontroll över sina romantiska känslor och presenterar dessa inför miljoner människor, något 

som tidigare förväntades hållas privat. Det visar också på en öppenhet och stolthet över dessa 

känslor för kända personer och identiteten inom fanskapet.
20

 

Scodaris artikel behandlar hur fangirls av TV-serier med mera förhandlar subjektivitet och 

identitet i diskussioner om dessa popkulturella fenomen på olika diskussionsforum på 

Internet. Materialet har bestått av utvalda nyligen publicerade konversationer på Usenet-

                                                                 
16

 Radway, Janice A. (1984), Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, s. 46 ff. 
17

 Radway (1984), s. 15 f. 
18

 Radway (1984), s. 208. 
19

 Mazzarella, Sharon R. (2005), “Claiming a Space: The Cultural Economy of Teen Girl Fandom on the Web” i 
Mazzarella, Sharon R. (red), Girl Wide Web: Girls, the Internet and the Negotiation of Identity, s. 141 ff. 
20

 Mazzarella (2005), s. 156. 
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forum. Dessa har sedan observerats och analyserats av Scodari utan att hon själv har deltagit i 

konversationen.
21

 Resultaten visar bland annat på att de kvinnliga tonårsfansen kan anta olika 

positioner i förhållande till de andra användarnas kommentarer beroende på ämnet och vilka 

skådespelare och karaktärer som är inblandade i diskussionen. Ofta frångår diskussionerna 

också ämnet för att istället handla om en diskussion om deltagarna i konversationen. Teman i 

dessa kan vara ålder eller genusskillnader.
22

 

Mazzarellas och Scodaris texter har gett en inblick i hur unga fangirls kan förhandla sitt 

fanskap i ett medialt forum. Forskningen har därför varit relevant för att diskutera hur fanskap 

görs i olika forum. 

Hillevi Ganetz är ett ledande namn inom svensk forskning om genus, unga kvinnor och 

populärkultur.
23

 Bland hennes verk finns Talangfabriken: Iscensättningar av genus och 

sexualitet i svensk reality-TV. I den analyserar hon den svenska reality-TV-serien Fame 

Factory utifrån genus och sexualitet. Bland annat har hon diskuterat fansens betydelse, 

framför allt de unga kvinnliga, utifrån dessa aspekter.
24

 Materialet har främst bestått av avsnitt 

ifrån TV-serien men även pressartiklar om den, konversationer från officiella chattforum där 

deltagarna har kunnat samtala med tittarna, samt samlings-CDs från serien där deltagarna 

medverkar. För analysen har specifika sekvenser i TV-serien valts ut som tematiskt kan 

kopplas till femininitet, maskulinitet och sexualitet. En utgångspunkt för Ganetz har varit att 

genus och sexualitet ses som performativa praktiker.
25

 Studiens resultat visar bland annat på 

att den unga kvinnliga publiken benämndes som problematisk genom TV-serien. Det var 

dessa som röstade ”fel” när de röstade på den manliga artist som ansågs ”gulligast” medan de 

kvinnliga deltagarna röstades bort. Den manliga publiken talades det istället sällan om.
26

 

Ganetz forskning har bland annat visat på hur samhället ser på unga kvinnliga fans, något som 

också min studie behandlar. 

                                                                 
21

 Scodari, Christine (2005), “You’re Sixteen, You’re Dutiful, You’re Online: “Fangirls” and the Negotiation of Age 
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and the Negotiation of Identity, s. 105. 
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 Ganetz, Hillevi (2009), Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality, s. 125. 
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2.3 Genusteoretisk forskning om unga kvinnor 

Ann Werner har analyserat tonårstjejers musikbruk utifrån en medieetnografisk ansats. I sin 

avhandling Smittsamt: En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer har hon frågat sig hur 

”tjejer” skapar identitet och använder musik i förhållande till detta.
27

  Materialet har bland 

annat bestått av intervjuer och observationer av tonårstjejer med skilda musiksmaker och 

etnisk bakgrund. Förutom genusperspektivet har därför det intersektionella perspektivet varit 

en viktig teoretisk ram för analysen.
28

  I resultaten framgår bland annat att tonårstjejernas 

smak formas av flertalet maktrelationer. Det som framstår som ett fritt val av smak och 

tolerans för andras smak innebär paradoxalt nog att ”tjejerna” behöver inneha en viss smak 

och ett särskilt feminint genusskapande för att uppfattas utnyttja sin valfrihet.
29

 

Werners forskning har gett en viktig inblick i hur unga kvinnors musikbruk påverkar deras 

tillvaro. Resultaten har även varit användbara i min studie i relation med de fangirls vars 

intressen inte rör musik. 

Fanny Ambjörnsson har analyserat hur kvinnliga gymnasieelever gör kön i förhållande till 

klass, normalitet och sexualitet. Hon har observerat och intervjuat ”tjejer” ur fyra 

gymnasieklasser, två från yrkesförberedande program och två från studieförberedande 

program. Utgångspunkter för studien har bland annat varit Judith Butlers queerteoretiska 

begrepp som performativitet och den heterosexuella matrisen, samt hur kvinnor och män 

skapas inom dessa ramar.
30

 En queerteoretisk ansats säger inte bara något om 

sexualitetsnormer och genus utan framförallt hur centralt skapandet av det ”normala” och det 

”avvikande” är för görandet av kön och könskategorier. Ambjörnssons resultat visar bland 

annat att tjejerna framställer sig som fria och självständiga individer i förhållande till andra 

avvikande och ofta stereotypa positioner. Dessa avvikande positioner framställs bland annat 

som den lösaktiga ”horan”, den lesbiska kvinnan och invandraren.
31

 

Ambjörnssons forskning om unga kvinnor och hur dessa konstruerar ”tjejskap” har varit den 

viktigaste teoretiska utgångspunkten för analysen, inte minst då ”fangirlskap” kan tolkas som 

ett specifikt sätt att göra tjejskap på.  
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 Werner, Ann (2009), Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer, s. 17 ff. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning behandlat både kvinnliga fans, unga kvinnors 

förhållande till popkulturella fenomen och omgivningens syn på det kvinnliga fanet. Detta har 

även analyserats utifrån olika genusvetenskapliga infallsvinklar. Däremot saknas det 

forskning som direkt sätter fanskapet i fokus utifrån fangirlsens egna erfarenheter, framför allt 

utifrån ett svenskt perspektiv. Det saknas också mer genomgående forskning om ålderns 

betydelse för fanskapet i förhållande till genus. 

3. Material och metod 

Kapitlet inleds med att presentera materialet och hur urvalsprocessen har gått till. Därefter 

följer en redogörelse av metoden och hur denna har applicerats på studien. Avslutningsvis 

presenteras hur materialet har analyserats och hur etniska överväganden har påverkat arbetet. 

Valen av material och metod diskuteras löpande genom texten. 

3.1 Material  

Materialet består av intervjuer med fem unga kvinnor i åldrarna 18 till 22 år som beskriver sig 

ha ett mycket stort intresse för ett eller flera popkulturella fenomen. De uppfattar sig själva 

vara fangirls. Filippa studerar vid universitet och hennes intresse är främst Harry Potter men 

också bokserien Twilight. Elin studerar också vid universitet och hennes huvudintresse är 

också Harry Potter. Hon hade också varit ett fan av rockbandet Tokio Hotel i tonåren. Disa 

studerar också vid universitet och hennes intresse är hardcore/metalcore-band, framför att 

Yersinia men även fler. Vanessa tog studenten från ett estetiskt gymnasieprogram för två år 

sedan. Hennes intressen sträcker sig över många genres och stilar. De främsta är dock K-pop, 

”Sherlock”, One Direction och Michael Jackson. Molly studerar sista året på gymnasiet vid ett 

samhällsvetenskapligt program. Hennes intressen har också varit många. Allra främst har 

dessa varit Justin Bieber, Michael Jackson, One Direction och för nuvarande artisten Louisa 

Johnson. 

3.1.1 Urvalsprocessen 

Esaiasson med flera refererar till McCrackens tre råd när forskaren ska välja informanter. 

Forskaren ska (1) välja personer denne inte är bekant med sedan innan, (2) ett mindre antal 

personer och (3) personer som inte är subjektiva experter.
32

 Framför allt de två första råden 

                                                                 
32

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012), Metodpraktikan: konsten att 
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har varit av vikt för studien. Två av informanterna hade jag inte träffat före intervjun. De 

övriga tre var jag så pass flyktigt bekant med att jag bedömde det inte hade en större inverkan 

på intervjuerna än med de fangirls som var helt okända för mig. Ett mindre antal personer 

resulterade i fem informanter. 

Esaiasson med flera skriver också att en vanlig princip vid valet av informanter är att urvalet 

ska vara centraliserat. Detta innebär att forskaren har en uppfattning, ofta grundad i sin 

förförståelse, om vilka informanters drag som kommer vara viktigast för undersökningen.
33

 I 

mitt fall har detta varit att informanterna ska ha ett mycket starkt intresse för ett eller flera 

popkulturella fenomen, alternativt definiera sig som fangirls. Jag valde att inte lägga stor vikt 

vid vilka fenomen för att minska risken för att min förförståelse skulle styra urvalet på ett sätt 

som skulle kunna styra resultaten i en förväntad riktning. Som tidigare nämnts ledde detta till 

att bredden på informanternas intressen blev mycket stort. Till en början fanns därför en oro 

för att detta skulle göra bredden på undersökningen för stor att hantera för ett självständigt 

arbete på kandidatnivå. Å andra sidan öppnade urvalet upp för intressanta jämförelser 

informanterna emellan. Framför allt breddade det också min förförståelse om vem som kan 

vara en fangirl. 

Urvalet har också till stor del styrts av möjligheterna att komma i kontakt med informanter. 

Två intresseförfrågningar skickades först ut via användargruppen ”Dom kallar oss studenter” 

på det sociala nätverket Facebook. Användargruppen är främst riktad till studenter vid ett 

universitet i Sverige. Därigenom svarade fyra personer att de beskrev sig själva som fangirls 

och kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. En av de fyra beskrev sig som en tidigare 

fangirl men som inte kunde definiera sig som det nu. Trots detta gjorde jag bedömningen att 

hennes erfarenheter ändå kunde vara intressanta för undersökningen. En femte informants 

intresse väcktes på en fest för en gemensam vän. Jag tog själv kontakt med en sjätte informant 

efter uppfattningen att vi delade många intressen även om vi inte hade haft personlig kontakt. 

Thomsson skriver att urvalet också ofta styrs av hur tillgängliga informanterna är.
34

 Detta 

stämde väl överens med hur urvalsprocessen fortsatte. När jag en tid senare kontaktade 

informanterna för att bestämma tid och plats för intervju besvarade endast fyra meddelandet. 

De två övriga gick inte att komma i kontakt med trots upprepade försök. Detta ledde till ett 

                                                                 
33
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snöbollsurval där de andra informanterna pekade vidare på likasinnade som skulle kunna vara 

intresserade av att bli intervjuade.
35

 En femte fangirl hittades på detta sätt. 

3.2 Metodval 

Nedan diskuteras metoden reflexiva samtalsintervjuer och hur det praktiska 

tillvägagångssättet har gått till. Vidare presenteras hur intervjuerna har transkriberats och 

analyserats. 

3.2.1 Reflexiva samtalsintervjuer 

Metoden för undersökningen har varit samtalsintervjuer. Andra metoder som skulle kunnat 

framstå som lämpliga för materialinsamlingen är exempelvis observationer och 

enkätundersökningar. Observationer hade kunnat ge en större och mer konkret förståelse för 

hur fangirls gör fanskap. Med enkätundersökningar hade mängden informanter kunnat utökas 

betydligt. Samtidigt begränsades metoderna av att informanternas egna uppfattningar skulle 

uteblivit i materialet, respektive att inga uppföljningsfrågor hade varit möjliga att ställa direkt. 

Esaiasson med flera skriver att samtalsintervjuer ofta används när forskaren vill undersöka 

människors egna uppfattningar om världen omkring dem.
36

 Med hänsyn till 

syftesformuleringen blev det tydligt att samtalsintervjuer var den lämpligaste metoden för 

arbetet. En av metodens styrkor är just att den skapar fler möjligheter för forskaren att kunna 

lägga märke till oväntade svar och att direkt kunna följa upp dessa svar genom att ställa nya 

frågor.
37

 Den intervjuguide (se bilaga 1) som konstruerats har därför varit semistrukturell, just 

för att öppna upp för andra aspekter. 

Intervjuerna och analysen har sedan tolkats utifrån en reflexiv ansats. Detta innebär en syn på 

kunskap där inget är en självklarhet och att allt kan ifrågasättas. Tolkningarna ska göras i 

förhållande till sitt sammanhang, något som kan skifta. Thomsson förklarar: 

Man söker efter insikt i hur olika omständigheter påverkar det som sker, det vill säga hur teoretiska, 

kulturella och politiska sammanhang kan tillmätas betydelse när vi konstruerar oss själva och vår kunskap 

om världen. […] Reflexion uppstår när ett fenomen kan ses ur olika vinklar, eller när det kan ses ur 

samma vinkel fast i olika ljus, eller när en utsaga kan speglas och förstås på olika sätt.”
38

 

Forskaren behöver alltså hantera olika nivåer av undersökningen interaktivt. Exempel är 

hur informanternas berättelser hanteras, de tolkningar forskaren gör utifrån materialet och 
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att sedan kritiskt tolka sina tolkningar. Forskarens position i den reflexiva ansatsen är att 

denne är en del av själva studiematerialet. Det är därför viktigt att forskaren innan analysen 

reflekterar över personliga aspekter som kan påverka tolkningarna, exempelvis över vilka 

erfarenheter som ligger bakom forskarens förståelse av materialet. Detta är för att 

ifrågasätta tolkningar som kan upplevas som självklara.
39

 Det är också en viktig aspekt av 

undersökningens tillförlitlighet. Då jag själv definierar mig som fangirl har det varit viktigt 

att lyssna på materialet och inte dra förhastade slutsatser utifrån mina egna erfarenheter. 

3.2.2 Det praktiska tillvägagångssättet  

I reflexiva samtalsintervjuer är forskarens direkta möte med informanterna mycket centralt. 

En aspekt av detta är att kontexten för intervjuerna skiftar och påverkar 

materialinsamlingen.
40

 Gunaratnam precisiserar fyra dimensioner som kan påverka 

intervjusituationen. Dessa är: (1) subjektiva processer, vilken relation forskaren har eller får 

med informanterna, (2) förkroppsligade aktiviteter, informanternas uttryck och 

rörelsemönster, (3) den samhälleliga kontexten, hur informanternas erfarenheter har blivit 

formade av diskurser och samhällsstrukturer, och (4) den fysiska miljön, hur känslan av miljön 

där intervjun genomförs uppfattas.
41

 Som dimensionerna visar så är det inte en självklarhet att 

forskaren och informanten känner sig bekväma med varandra eller miljön. Detta kan leda till 

att intervjun kanske inte blir så djup och kvalitativ som förväntat.
42

 

För att informanterna skulle känna sig bekväma i situationen fick de själva bestämma den 

plats där intervjun skulle äga rum. Tre intervjuer genomfördes därför vid universitetet där 

informanterna studerade. I två av fallen genomfördes intervjun i grupprum efter min 

förfrågan, detta för att stänga ute ljud som kunde störa inspelningen och därmed försvåra 

transkriberingen. Detta förslag lades även fram under den tredje intervjun men informanten 

avstod. En av intervjuerna genomfördes som en parintervju på ett café i en annan storstad. 

Valet att göra en parintervju berodde främst på att informanterna uppfattade detta som en mer 

bekväm situation, en aspekt som också stärks av Thomsson. Hon skriver dessutom att 

informanterna i en parintervju kan hjälpa varandra att få forskaren att förstå bättre vad de 

menar med sina svar.
43

 Att informanterna också var nära släkt med varandra gjorde 

parintervjun ännu mer relevant eftersom de både var fangirls och delade varandras omgivning. 
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En negativ aspekt av en parintervju kan vara att en av informanterna tar över samtalet och att 

den andra inte får komma lika mycket till tals.
44

 Detta var dock ingenting jag uppfattade 

hände under intervjun. 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer med sammanlagt fem personer. Alla intervjuer 

spelades in och längden på samtalen varierade från cirka 15 till 50 minuter. Tiden varierade 

beroende på om informanterna gav mer raka svar eller behövde tid att utveckla vad de 

menade. Dock var detta endast längden på det inspelade materialet som utgick från 

intervjuguiden. Efter varje intervju samtalade jag och informanterna mer ledigt i cirka en 

halvtimme till. Under dessa samtal kunde nya intressanta aspekter dyka upp och jag valde då 

att slå på inspelningen igen efter informantens medgivande. 

Eftersom direktkontakten med informanten är central för studien så var jag till en början 

orolig över att kontakten med informanterna skulle uppfattas som spänd. Dessa farhågor 

besannades inte. Det uppstod mycket sällan en spänd stämning, något som ännu mer 

bekräftades av att samtalet även fortsatte länge efter den formella intervjun avslutats. Ibland 

kändes stämningen nästan för bra, något som jag uppfattade som en svår balans. I många av 

fallen var igenkänningsfaktorn hög. Jag och informanterna hade många liknande erfarenheter, 

speciellt i fallen där informanterna och jag delade kärleken till vissa popkulturella fenomen. 

Ibland var jag osäker och orolig för att jag hade överskridit gränsen för vad forskarens 

formella position innebär. Detta skedde främst när jag delade med mig av personliga 

erfarenheter och hur de efterföljande samtalen ofta slutade med att jag och informanterna 

exalterat beundrade de popkulturella fenomenens kvalitet. 

Lena Sohl har diskuterat en liknande problematik i sin avhandling. Hon refererar till hennes 

känsla av att ”gå över gränsen” för forskaridealet, detta trots hennes utgångspunkt i 

feministisk kvalitativ forskning: ”Tankarna om att gå över gränsen handlade om ett 

upprätthållande av en position där jag skulle framstå som oberörd, vilket i grunden stred mot 

hela mitt sätt att arbeta, eftersom jag ville bryta med ett forskarideal som byggde på en 

distanserad manlig, vit, heterosexuell medelklassubjektivitet.”
45

 

I linje med Sohl vill jag argumentera för hur den nära kontakt som uppstod var gynnsam. Jag 

uppfattade att igenkänningsfaktorn i våra gemensamma erfarenheter gav informanterna 

förtroende för mig och gjorde dem välvilliga till att dela sina erfarenheter. Kanske var detta 
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för att de kände en säkerhet i att jag skulle förstå deras erfarenheter eftersom jag delade 

många själv. Även Thomsson har diskuterat möjligheterna som uppstår av en mer ömsesidig 

kontakt mellan forskaren och informanten. Hon skriver att samtalen oftast blir mer givande 

och att informanten ger längre och mer detaljerade svar.
46

 Det som skulle kunna ses som 

problematiskt med många gemensamma erfarenheter är att informanterna förväntar sig att 

forskaren vet vad deras erfarenheter innebär och därför inte beskriver de så djupgående som 

de hade gjort i ett annat fall. Jag anser ändå att de positiva aspekterna överväger de negativa. 

3.2.3 Transkribering och analysprocessen 

Varje intervju transkriberades var för sig. I transkriberingarna inkluderades pauser när 

informanterna inte talade, när de skrattade eller förställde rösten. Många av pauserna har dock 

inte inkluderats i de citat som presenteras i analysen, detta för att de inte har ansetts tillföra 

viktiga aspekter. Även vissa utfyllningsord så som ”liksom”, ”typ”, ”ba” med flera har 

uteslutits i citaten av samma anledning. Hostningar och harklingar inkluderas inte heller om 

de inte uppfattas som tecken för informanternas känslouttryck. 

Redan under transkriberingarna började materialet att kodas. Det tematiska urvalet har gjorts 

med frågeställningarna i åtanke. Tematiseringen fullbordades sedan efter transkriberingens 

slut. Teman som då exempelvis framkom var ”gemenskapens betydelse”, ”åldern som 

gränsvakt”, ”det sexuella begäret”, ”vardagseskapism” med flera. Analysprocessen har 

inspirerats av Thomssons beskrivningar av lodrät och vågrät analys. En lodrät analys innebär 

att intervjuerna tematiseras var för sig. Den vågräta analysen innebär att intervjuerna och de 

teman som framkommit sedan korsanalyseras med varandra.
47

 

3.3 Etiska överväganden 

Intervjuerna och analysen behandlar människors upplevelser av sina liv. Naturligt har därför 

en stor del av arbetet involverat etiska överväganden för att respektera informanternas 

integritet. Vetenskapsrådet betonar bland annat vikten av att informanterna ska kunna förbli 

anonyma vid publicerande av det slutliga resultatet.
48

 Fingerade namn har därför använts för 

att anonymisera informanterna. Även specifika platser eller namn som kan kopplas till 

informanterna har redigerats ut ur citaten för att undvika att informanternas identitet avslöjas. 

Efter informanternas medgivande har dock namnen på de popkulturella fenomen de beundrar 

behållits för att visa på variationen fangirls emellan. 
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Informanterna ska också vara väl informerade om sina rättigheter.
49

 Ett informationsbrev 

skickades därför ut till dem före intervjuernas genomförande. De informerades ännu en gång 

precis före intervjun om sina rättigheter som informanter i studien. Där specificerades bland 

annat att deras deltagande skulle anonymiseras i den slutliga rapporten och att de hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under arbetets gång. Informanterna har 

också fått möjligheten att läsa igenom och justera innehållet i transkriberingarna av 

intervjuerna. En informant valde att läsa igenom men ville inte göra några ändringar.  

4. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som används för att analysera 

intervjuerna. Detta består främst av tjejskapande i relation till fanskap och performativt 

fanskap. 

4.1 Tjejskapande i relation till fanskap 

Denna studie undersöker unga kvinnors upplevelser och handlingsutrymme i sin roll som 

fangirls. Nära kopplat till detta är just vad det innebär att vara en ung kvinna, eller tjej, då att 

bli en fangirl kan ses som ett specifikt sätt att göra tjejskap på. Här har Fanny Ambjörnssons 

forskning om hur kvinnliga gymnasieelever gör tjejskap varit användbart.  

Begrepp som framkommer tydligt i Ambjörnssons studie är normativ feminitet och 

normalisering. Den normativa femininiteten i studien kännetecknas framför allt av 

måttfullhet, försiktighet, kontroll, inlevelseförmåga och empati, skriver Ambjörnsson. Vissa 

känslor är mer accepterade att uttrycka inom ramen för den normativa feminiteten än andra, så 

som glädje. Detta ska dock uttryckas på en nivå som präglas av måttfullhet och förfining. 

Genom att på uttrycka specifika känslor på en specifik nivå av uttryck betraktas man därför 

som ”kvinnlig” och i förlängningen som ”kvinna”, menar Ambjörnsson. Framför allt hör detta 

ihop med en medelklassposition.
50

  

Normalisering innebär i relation till detta just att individen anpassar sig till den rådande 

normen om vad som anses mest eftersträvansvärt. Ofta sker det med argument om att 

individens välbefinnande skulle förbättras av en anpassning. Detta innebär att det normerande 

beteendet statistiskt sett inte behöver vara det som är vanligast. Istället handlar det om 
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maktförhållandet till det som anses vara ett mindre eftersträvansvärt beteende.
51

 Normer blir 

just normer när de ställs i förhållande till en avvikelse och förhållandet mellan normen och 

avvikelsen styrs av den hierarkiska ställning som de delats upp i. Detta förhållande är dock 

instabilt på grund av normens beroende av avikelsens nedvärderade ställning.
52

 Ambjörnsson 

skriver: ”Detta ömsesidiga och ojämlika beroende innebär alltså att avvikelsen ständigt finns 

närvarande i vår kultur, oavsett om vi väljer att se den eller inte.”
53

  

Andra aspekter av att bli ”tjej” handlar enligt Ambjörnsson om deltagandet på den 

heterosexuella begärsmarknaden och att förhålla sig till den heterosexuella matrisen. I den 

heterosexuella matrisen blir kroppar, genus och begär organiserade utefter en heterosexuell 

förståelseram där heterosexualitet är det enda tänkbara alternativet. Att bli ”kvinna” innebär 

här att kroppen klassas som en kvinnokropp och uppträder feminint genom rörelser, val av 

kläder men även intressen. Dessutom ska det sexuella begäret riktas mot en maskulin kropp 

som uppträder på ett ansett maskulint sätt och begär det feminina.
54

  Att sedan uppfattas som 

en åldersmässig mogen och ”normal” tjej innebär också att uppfattas som sexuellt erfaren och 

i en stadig relation med ”rätt” sorts pojkvän. Deltagandet på den heterosexuella 

begärsmarknaden handlar därför om balans mellan att å ena sidan inte uppfattas som 

oattraktiv och oerfaren, i den bemärkelsen som okvinnlig, och att å andra sidan inte uppfattas 

som lösaktig och sexuellt frigjord.
55

 

Ambjörnssons diskussion om normativ femininitet, normalisering, sexualitet inom ramen för 

den heterosexuella matrisen och den heterosexuella begärsmarknaden, samt åldersaspekten 

har varit viktiga teoretiska verktyg för att analysera fanskap som ett specifikt sätt att bli ung 

kvinna på. 

4.2 Ett performativt fanskap 

Som Ambjörnsson visar är att göra tjejskap en performativ handling som styrs av sociala 

normer. I genusvetenskaplig forskning har Judith Butlers definition av 

performativitetsbegreppet varit tongivande. Butlers definition har dock använts i första hand 

för att analysera hur människor blir könade varelser, exempelvis som i Ambjörnssons 

forskning. Begreppet kan dock också sättas i relation till fanskapande, så som Osborne och 

Salver Coombs gör. De betonar bland annat begreppet i förhållande till identitet. 
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Identitetsbegreppet är i sig mångfacetterat och människans jag består av flera olika identiteter, 

”roller”, som spelas upp i sociala sammanhang. Osborne och Salver Coombs förklarar: ”On 

the basis of the positive or negative feedback from the audience, we learn which role 

performances – and by extension which identities – are socially acceptable.”
56

 I relation till 

detta skriver Osborne och Salver Coombs att individer blir idrottssupportrar genom att 

framföra en akt av fanskap. Hur akterna framförs beror på publiken och sammanhanget. Ur ett 

intersektionellt perspektiv kan supporteridentiteten analyseras i förhållande till andra 

identiteter så som sexualitet, genus, klass och etnicitet. Författarna benämner dessa teoretiska 

utgångspunkter som Performative Sports Fandom.
57

 

Osborne och Salver Coombs ger förslag på ytterligare utgångspunkter för forskning som kan 

undersökas med begreppet. Dessa är bland annat 1) hur akten av genus och fanskap 

tillsammans skapar könade genusnormer och vad dessa får för konsekvenser för kvinnor och 

för fanskap? 2) Vad händer när fanidentiteten hamnar i konflikt med andra identiteter och hur 

anpassar supportrarna sitt agerande för att förhålla sig till konflikterna? 3) Vilka hinder finns 

det i performativa identiteter så som genus och klass med mera i hur fanskap utövas och hur 

överkommer supportrarna detta? 4) Akten av fanskap skiljer sig åt beroende på vilken idrott 

supportern följer så hur resonerar supportrarna kring detta?
58

 

Detta självständiga arbete handlar om interaktionen mellan fanskap och sociala normer. Jag 

bedömer därför att Osborne och Salver Coombs begrepp även kan appliceras på andra former 

av fanskap än bara idrottssupportrar. Engelskans performative fandom översätts därför till 

performativt fanskap. Studien kan också ses som ett svar på författarnas uppmaning till vidare 

forskning, om än inom andra former av fanskap. 

5. Resultat och analys 
Analysen och resultaten presenteras uppdelade utefter de teman som framkommit i 

intervjuerna, samt studiens forskningsfrågor. Varje av de två huvudavsnitten avslutas sedan 

med en sammanfattning. 
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5.1 ”Nu är jag en del av det.” – Att bli en fangirl  

Nedan presenteras hur informanterna i studien utövar sitt fanskap, den känslomässiga 

reaktionen i samband med detta och dess begränsningar, samt hur åldern påverkar 

fanskapet.  

5.1.1 ”Fangirling” - Att utöva fanskap som fangirl 

Fangirlsens olika intressen bidrar till att de utövar sitt fanskap på skilda sätt. Ett 

genomgående tema är dock att det utövas i många olika medier och också i andra forum än 

det som det popkulturella fenomenet främst förekommer i. Exempelvis är det vanligt att 

följa artisterna på sociala medier eller att följa officiella hemsidor för fenomenen på 

Internet. Vanessa och Molly till exempel använder det sociala nätverket Snapchat för detta 

medan Filippa och Elin är medlemmar på Harry Potter-fansidan Pottermore. Internet är 

idag ett vanligt forum för fanskap eftersom det där kan tolkas skapa säkra platser där 

fanskap kan utövas utan att behöva oroa sig för dömande reaktioner, skriver Mazzarella.
59

 

När fanskapet dock utövas i det forum fenomenet främst förekommer i, då utövas det 

också väldigt mycket. Elin har exempelvis läst varje av de sju böckerna om Harry Potter 

minst tjugo gånger var. 

Merchandise
60

 visar sig också vara en stor del av hur informanterna gör fanskap. Framför 

allt mängden merchandise är väsentlig. Kjellander skriver att samlandet kan tolkas som en 

del i processen att bli ett engagerat fan. För fansen blir betydelsen av föremålen överordnat 

penningvärdet.
61

 Detta kan förklara varför Molly har haft mer än 150 stycken Justin 

Bieber-affischer på sitt rum. Disa äger bland mycket annat fem likadana bandtröjor. Hon 

säger att detta ibland har ifrågasatts av släktingar, just för att tröjorna är likadana. Det finns 

också exempel på andra praktiska uttryck, exempelvis inskriptioner på kroppen så som 

tatueringar. Elin och Disa har båda två en tatuering som symboliserar det popkulturella 

fenomen de älskar. Ofta har tatueringar djupt personliga innebörder eftersom de förväntas 

sitta på kroppen hela livet. Att fanskapet betyder mycket för informanterna blir därför 

tydligt. 

Vanessa och Molly talar explicit om deras sätt att utöva fanskapet som att ”fangirla”. 

Under intervjun ger de uttryck för att begreppet kan ha många betydelser om hur fangirls 
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”fangirlar”. När Vanessa och Molly ”fangirlar” tolkas definitionen dock vara att fanet är 

mycket känslomässigt investerad i fanskapet. Framför allt är fanet mycket glatt exalterad 

över det mesta som rör fanskapet och har svårt att hålla detta personligt. Detta kan omfatta 

så pass små händelser som att höra det popkulturella fenomenet nämnas av en okänd 

person på en galleria. Vanessa berättar att hon ibland letar efter tecken i omgivningen som 

hon kan koppla till sitt fanskap. Detta skulle kunna tolkas som ett behov av att ha en 

”riktig” upplevelse av det popkulturella fenomenet, en upplevelse som inte bara är privat. 

5.1.2 ”Oh my God!” – ”Live”-upplevelsen och de känslomässiga reaktionerna 

Förutom ovanstående sätt att utöva fanskapet kan ”live”-upplevelsen tolkas som en central 

del i utövandet. Vanessa, Molly och Disa har alla varit på flertalet konserter. Disa har ofta 

rest långt över hela Sverige för att kunna se så många konserter som möjligt med framför 

allt Yersinia. Hon har också arbetat med att skapa speltillfällen för bandet. Vanessa och 

Molly har köat mellan 10 och 14 timmar utanför arenorna för att se Justin Bieber, 

respektive One Directions konserter i Sverige. Upplevelserna runt dessa ger dem starka 

känslomässiga reaktioner av glädje:  

VANESSA: [S]jälvaste konserten var ju… 

MOLLY: Ah!  

VANESSA: Det. Var. Bra! De var så nära! Alltså Harry [Styles], alltså! [skrattar] Ahhh! Alltså typ där 

spegeln är [ca 3 meter bort], alltså typ så… Seriöst… ah! 

MOLLY: Han tittade på mig! (Vanessa, Molly och Bea skrattar) Nej, men konserten liksom så man aldrig 

glömmer!  

Glädjen över ”live”-upplevelsen har ibland varit så stark att den har övergått i tårar: 

VANESSA: Just det ja, vi åkte… hans [Justin Biebers] buss åkte förbi oss när vi åkte upp till Stockholm. 

[…] Då var hon [Molly]… 

MOLLY: Åh, jag var så… 

VANESSA: Helt borta alltså. Hon satt och grät. Seriöst, (Molly och Bea skrattar) ”Åhhh, Justin var så 

nära!” 

”Live”-upplevelsen visar sig inte bara vara viktig för fangirls av musikartister. Elin och 

Filippa har på ett liknande sätt varit på utställningar som visar upp kulisser med mera från 

Harry Potter-filmerna både i Sverige och utomlands. Elin hade i den situationen också 

gråtit av glädje när hon besökte en stor Harry Potter-utställning i Los Angeles. Hon 

berättar också om när hon hade träffat skådespelare ifrån filmerna och att det hade varit en 



  Beatrice Hargefeldt 

21 
 

fantastisk upplevelse. Filippa beskriver också upplevelsen av utställningen hon besökte 

senast med stor inlevelse:  

FILIPPA: [V]i [Filippa och en väninna] tog ju och åkte, en roadtrip, ner till Norrköping när ”Harry Potter: 

The Exibition” var på världsturné… så då åkte vi dit och alltså vi gick ju bara runt där och kollade på 

allting för det var ju så… Det var ju verkligen kulisser och alla liksom rekvisita som de har haft med i 

filmen så. […] Det var ju helt magiskt. Man kom in där och det var ju ändå uppbyggt liksom, vissa liksom 

sovrummen och Hagrids stuga och stora salen och då vart man ju såhär ”Oj, Gud, jag är en del av det 

liksom, jag är här.”. Det var ju… helt magiskt… verkligen.  

Citaten och referaten visar på främst två aspekter. Den första är att den verkliga interaktionen 

med artisterna och fenomenen är en central del i görandet av fangirlsens fanskap och den 

viktigaste delen av ”live”-upplevelsen. I Kjellanders studie är en viktig del av upplevelsen för 

de kvinnliga fansen att stå långt framme vid scenen och att bli sedda av sina idoler, något som 

även informanterna i den här studien ger uttryck för.
62

 Detta gäller dock även de fangirls som 

älskar fiktiva verk. Utställningarna fyller för dem en liknande funktion som konserterna. 

Den andra aspekten är att fanskapet, inte minst ”live”-upplevelsen förknippas med stora 

känslouttryck, framför allt av glädje. Utifrån informanternas utsagor kan därför ”live”-

situationerna i samband med fanskapet tolkas möjliggöra en miljö där stora känslouttryck är 

tillåtna. Därmed möjliggörs ett brott mot den normativa femininitet som framhåller 

känslomässig måttfullhet. Kjellander antyder i likhet med detta att fanskap på många sätt är 

förknippat med att visa känslor men att det kan vara svårt utanför exempelvis konserterna att 

visa sitt fanskap.
63

 Detta behandlar därför nästa avsnitt. 

5.1.3 Den känslomässiga reaktionens begränsningar 

Fangirlsen berättar att de stora känslomässiga reaktionerna över fanskapet främst utspelar sig i 

det privata eller i en miljö där det finns likasinnade människor, exempelvis då ”live”-

situationer. Däremot kan många av informanterna tolkas begränsa sina reaktioner i andra 

offentliga sammanhang, mycket utefter hur omgivningen reagerar. 

Filippa uppfattar omgivningen som mestadels positiv till hennes fanskap. Det framgår dock 

att detta gäller till en viss gräns: 

FILIPPA: Sen blir väl, kan ju folk bli lite såhär, om vi sitter och kollar på film och jag kan varenda replik 

och sitter och liksom, säger det en sekund innan det kommer. Då blir folk så här men ”Shysh! Tyst! Vi 

vet att du älskar det här men nu kollar vi på filmen.” och sen såhär ”Okej, förlåt” och så sitter man ändå, 

mimar och tänker alla repliker i huvudet. 
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Molly berättar att hennes fanskap har förändrats med åldern, exempelvis att hon nu har mer 

diskreta reaktioner i samband med fanskapet i offentliga sammanhang: 

MOLLY: […] [F]ast jag var inte så diskret när det var Justin-tiden. […] Ja, nu för tiden är man ju lite mer 

diskret kanske. Kollar deras Snapchat på mobilen och liksom bara ”Ooo!”, kollar en gång till typ.  

En plats där Molly främst tolkas dämpa sin reaktion och sin identitet som fangirl är i 

skolmiljön: 

MOLLY: […] tror jag det är mer accepterat nu då, fast det finns. Jag kan ändå känna såhär att ibland så 

stör sig lite folk på om jag typ skulle prata om Louisa. Om inte de gillar henne då så, alltså mina 

kompisar, då kanske de stör sig på det lite… och det märker jag ju så därför håller jag liksom lite tillbaka 

även fast jag gärna såhär vill embraca det. […]Sen ska jag säga också typ när jag alltså introducerade 

Louisa till mina kompisar. Jag sa liksom att ”Ah, hon är min nya!” eller alltså såhär, så blir de också 

väldigt såhär negativa för att jag tror att jag byter ju ganska ofta så då kanske de blir såhär ”Ja, men du 

kommer ändå byta snart igen.” och då liksom så här. De ville inte prata om det och så här, och det, det var 

jättejobbigt egentligen för jag hade liksom… Jag kom ju där liksom, verkligen ville prata om henne och 

de tog bort det liksom… […] 

VANESSA: Vad tråkiga de är. (skratt) 

Både Filippas och Mollys handlande i förhållande till omgivningen och vännernas reaktioner 

kan tolkas som ett performativt fanskap och att de normaliserar sitt beteende. De förhandlar 

fanskapet i förhållande till miljön och väljer här att hålla tillbaka sin identitet som fangirls för 

att accepteras i gemenskapen. I framför allt Mollys fall exemplifieras tydligt hur normer 

spelar in när två identiteter kommer i konflikt, å ena sidan identiteten som fangirl och å andra 

sidan identiteten som samhällsvetenskaplig gymnasieelev. Ambjörnsson skriver i sin 

forskning att hon uppfattar dragen av den normativa feminiteten som mer betonad i de 

samhällsvetenskapliga gymnasieklasser som hon undersökte.
64

 Det är därför möjligt att Molly 

behöver förhålla sig till den normativa feminiteten i större utsträckning än vad hon hade 

behövt göra i en annan skolmiljö. 

5.1.4 Åldern som känslomässig gränsvakt 

Åldern är ett tema som tas upp under intervjuerna och det visar sig snart att åldern på många 

sätt påverkar fanskapet. Många av fangirlsen uppfattar att de har fått en annan relation till 

fanskapet ju äldre de har blivit. Filippa förklarar att hon har fått en djupare förståelse för 

betydelsen av handlingen i Harry Potter. Vanessa uppfattar att hon vågar stå mer för sitt 

intresse nu medan hon anpassade sig mer efter omgivningens åsikter när hon var yngre. 

På frågan om åldergränser i förhållande till fanskapet svarar informanterna ofta att de tycker 

att en fangirl ska kunna vara fangirl hur länge hon vill. Samtidigt är det tydligt i svaren att just 
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benämningen fangirl förknippas mycket med ungdom. Detta gäller framför allt de stora 

yttringarna av fanskap, framför allt känslomässigt. Att fangirla får här andra innebörder: 

MOLLY: Ja, men jag skulle liksom inte vilja se min mamma fangirla över Fifty Shades [of Grey] eller 

över någonting över huvudtaget. Det blir liksom pinsamt för mig, eller tycker jag. Alltså, om hon skulle 

sitta hemma (Vanessa skrattar) ja, och liksom. Om vi säger K-pop. Jag skulle inte vilja att mamma gick 

runt och var K-pop-fan, men det är okej om [Vanessa] är det liksom. 

BEA: För att du tycker att det…? 

MOLLY: Det är liksom, enough is enough, hon [mamma] är lite för gammal för det skulle jag säga. 

VANESSA: Hon kan gilla dem men inte… 

MOLLY: Ah, inte vara fanfangirl liksom. 

VANESSA: Hon kan liksom köpa deras album, gå på deras konserter i så me… 

MOLLY: Nja, tveksamt. 

VANESSA: Ne, nehe, okej. 

MOLLY: Nej, för det är bara ungdomar där.  

VANESSA: Men om de [artisterna] är lika gamla som mamma, om man säger så? 

MOLLY: Ja, okej, ja. […] Ja, men jag tror, alltså lite äldre kan fangirla men de får liksom inte bli för 

mycket, inte lika mycket som ungdomar. Även om det är äldre artister, typ Michael [Jackson]… min 

mamma får gärna fangirla över det men hon får liksom inte… ha affischer och sådant där så det blir 

överdrivet. 

VANESSA: Då kan hon bli klassad som… […] 

MOLLY: Crazy… 

VANESSA: Ja, alltså det är samhället som… 

MOLLY: Typ mentalsjuk eller… (skratt) 

VANESSA: (ljudligt skratt) Va?! Nej!  Herregud!  

MOLLY: (skratt) Jo, men om det hade hängt affischer över hela mammas rum hade jag ju, jag vet inte, då 

hade ju man reagerat konstigt om man tog hem en kompis bara ”Det här är min mammas rum.” 

Åldern kan här tolkas bli en gränsvakt, kopplat till både hur det är möjligt att ”fangirla” och 

vad det är möjligt att ”fangirla” om. De stora reaktionerna och känsloyttringarna förknippas 

med ungdom och i vuxen ålder förändras förutsättningarna för ”fangirlskap”. Att en äldre 

kvinna skulle ”fangirla” över ett fenomen som uppfattas som riktat till ungdomar anses också 

underligt. Har fangirlen dock växt upp med fenomenet eller är i samma ålder som artisterna 

kan detta tolkas som ett mer legitimt.  
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Detta kan ställas i relation till den normativa femininiteten som Ambjörnsson preciserat. En 

tolkning utifrån detta är att ju äldre en kvinna blir, desto mer förväntas hon förhålla sig till den 

normativa femininitet som förknippas med återhållsamhet och kontrollerade känslomässiga 

yttringar. Utan det är hon inte en ”riktig” vuxen kvinna. Den vuxna fangirlen blir utpekad som 

avikelsen i förhållande till normen om vem som är fangirl, alltså tonårsflickor, alternativt 

unga vuxna kvinnor. Detta blir tydligt när den medelålders fangirlen i citaten likställs med 

”galningen” av Molly som själv kallar sig för fangirl och som själv beskriver sig uppvisa stora 

känslouttryck i samband med sitt fanskap. En tolkning utifrån informanternas åsikter är därför 

att den vuxna fangirlens sätt att fangirla förväntas bli alltmer performativt i förhållande till 

den normativa feminiteten med åldern. Även om den vuxna fangirlen står upp för sitt intresse 

smalnar förutsättningarna för att gå ”sin egen väg” och dömandet från omgivningen tolkas bli 

ännu starkare i jämförelse med de unga fangirlsen. 

5.1.5 ”Men snälla, är du fyra år?” – När omgivningen infantiliserar intresset 

Även om fangirlsen har växt upp med sitt intresse kan de ändå anses barnsliga på grund av de 

många år senare fortfarande utövar det. Detta har både Filippa och Elin erfarenheter av i 

förhållande till sitt intresse: 

FILIPPA: […] Jo, jag hade ju en killkompis, då när vi [Filippa och hennes närmaste vän] åkte ner till 

Norrköping och gick på Harry Potter: The Exibition, och det sa, alltså han var ju kompis med min bästa 

kompis också. Han sa ”Ah, men ska ni åka och lägga pengar på det där och det är inte värt att se.” och allt 

sådant där. Vi bara såhär ”Nä, men… det behöver ju inte du lägga dig i.” Liksom, vill vi åka ner och 

lägga vadå, de här tre, fyra hundra på att gå på det där och kolla och sådär. Det var, jag tror det var hennes 

pojkväns bästa kompis, ”Ni är så himla larviga, ni måste bara växa upp.” Men sen, bara för att du lever i 

din tråkiga värld så ta inte ifrån oss liksom det vi tycker om bara för det. 

ELIN: […] En del som inte är så insatta tycker väl att det mest är för små barn och förstår inte hur en 

kvinna på 22 år kan vara så fast i någonting… som är så pass… Ja, barnsligt för dem. […] Ja, det är som 

sagt en del tycker ju att… att det här är det barnsligaste som finns just för att det handlar om magi och 

sådant och de tycker inte att ”Ja, men det här är så overkligt. Det skulle aldrig kunna hända.” Ja, det vet 

jag (skratt) men det hindrar ju inte mig från att älska det lika mycket för det. 

ELIN: […] Och då köpte jag en tröja från Harry Potter-världen då som det står ”Slytherin” på som är 

liksom mitt elevhem skulle man säga och jag var så nöjd med den, och sen så hade jag en kompis hemma 

här förra helgen, visade upp den och han bara ”Men snälla, är du fyra år?”. Det är det första han säger. 

Och då känner jag bara ”Men alltså, vad rör det dig? Jag är glad. Varför kan du inte vara glad för min 

skull?” 

Kommentarerna från omgivningen tyder på en infantilisering av intresset. Det beskrivs 

bland annat som barnsligt på grund av bristen på verklighetsförankring i berättelserna. En 

möjlig tolkning av åsikterna är dock att informanterna som unga kvinnor riktar minst lika 

stort fokus på ett intresse som inte har ett sexuellt motiv som på den heterosexuella 

begärsmarknaden. Både Filippa och Elin har eller har haft pojkvänner som varit olika 
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mycket stöttande i deras fanskap. Elins ex-pojkvän tyckte inte om Harry Potter men 

respekterade ändå hennes intresse. Samtidigt förklarar hon att hon tror att förhållandet tog 

slut just för att de var för olika varandra. Scodari skriver att i puberteten avtar ofta mer 

unika uttryck för identitet, exempelvis en fanidentitet, hos flickor om dessa påverkar 

relationerna med vänner och partners.
65

 På detta sätt kan fangirlsen i studien tolkas bryta 

mot detta genom att även i vuxen ålder fortsätta att fokusera på sitt fanskap och att välja att 

inte bry sig om omgivningens åsikter. De förhandlar därför sitt fanskap i förhållande till 

normer om ålder och sexualitet. 

5.1.6 Sammanfattning 

Fangirlsens sätt att göra fanskap på består främst av att utöva det i olika forum. Mängden 

merchandise och ”live”-upplevelsen är här avgörande. De olika forumen kan tolkas 

möjliggöra för informanterna att uttrycka stora känslomässiga reaktioner som strider mot den 

normativa feminiteten. I andra sammanhang tolkas dock informanterna begränsa sina 

reaktioner utefter den normativa feminitetet, något som kan tolkas utifrån teorin om 

performativt fanskap. En annan tolkning är att ju äldre en fangirl blir, desto mer förväntas hon 

förhålla sig till den normativa feminiteten och utföra ett performativt fanskap utifrån den. 

Fangirls förhandlar också sitt fanskap i förhållande till ålder och sexualitet när de väljer att 

rikta stort fokus på intresset, detta i förhållande till den heterosexuella begärsmarknaden. 

5.2 ”Det har ju format hela mitt liv.” – Motiv till fanskapet och 

identitetsskapande praktiker 

Nedan presenteras analysen av de teman som framställs som motiv till informanternas 

fanskap: känslan av gemenskap, vardagseskapism och identifikation, samt ett sexuellt begär. 

5.2.1 En känsla av gemenskap 

Ett tema som genomgående framkommer hos alla fangirls i studien är den känsla av 

gemenskap med andra fans som fanskapet har möjliggjort för dem. Ofta handlar detta om 

känslan av att vara ”en del av någonting större”. De vänskaper de format sträcker sig från 

personer de har träffat personligen till personer de har träffat via sociala medier men aldrig 

talat med ansikte mot ansikte. Gemenskaperna kan sträcka sig över hela världen. Vanessa 

berättar exempelvis om hur underbar känslan är när hon har skrivit ett inlägg på 

bloggnätverket ”Tumblr” där hon ”fangirlar” över ett av sina fenomen och många andra fans 

besvarar med medhållande kommentarer. Mazzarella skriver att Internet har blivit ett forum 

där fanskapet gör att vänskapskretsen vidgas avsevärt. De utlopp för fanskap som där uttrycks 
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förväntades förut att stanna privat och inte visas utåt.
66

 På detta sätt kan gemenskapen också 

tolkas möjligöra platser där fanskapet kan uttryckas utan begränsningar av normer som 

exempelvis känslomässig måttfullhet och respektabilitet. 

Disa ger andra exempel på hur gemenskapen har påverkat hennes utövande av fanskapet: 

DISA: Det var, de [ett band] hade turné och så träffade jag en [kille] på kanske typ tisdagen. Och sedan 

träffade jag samma person igen då. Alltså, jag träffade den första gången på tisdagen, träffade samma 

person igen på torsdagen och pratade på liksom. Då var det i nästa stad och pratade om att ”Jo, om jag vill 

se de där men jag vet inte riktigt hur det ska gå till.” Sen under helgen så fixande han, alltså en snubbe jag 

inte känner egentligen, sovplats hos en annan snubbe som jag inte alls känner bara för att jag skulle kunna 

få se bandet. Och alla liksom tyckte det var en helt normal grej. 

En tolkning som skulle kunna göras utifrån detta är att för Disa som ung kvinna möjliggör 

fanskapet inträde i en mansdominerad miljö, också en potentiell manlig homosocial miljö. 

Dock ger hon samtidigt exempel på när hon har stötts ut ur gemenskapen just för att hon 

betraktas som kvinna mer än ett likasinnat fan. Ofta har detta berott på föreställningar om 

att kvinnor inte tål det hårda kroppsspråk som finns vid konserterna:  

DISA: [H]an [sångaren från scenen] sa det att ”Vi vill inte ha några tjejer i moshpiten” […] Man hoppar 

runt och slåss i luften ungefär, och visst man kan råka få en smäll men det vet man. Det är under den 

premissen man ger sig in. Det är inte vitsen att du ska göra någon illa men det kan absolut råka ske. Och 

då sa de ”Vi vill inte ha några hoppande tuttar” typ… ”i det för det kommer oss. Vi kommer inte våga ta 

ut lika mycket.” och som så och det i sig. Jag fick ju backning av många andra som då liksom ”Men det 

här har ju inte du, va, vad är din rätt att säga att hon inte får vara här?”. Men det var… otrolig chock… att 

någon ens säger något sådant för man vet ju vad man ger sig in på. 

Trots detta har Disa fortsatt med sitt fanskap. Hon ger exempel på att det finns krafter inom 

fanskaran som arbetar feministiskt för att få in fler kvinnliga fans men trots detta uppfattar 

hon att det ändå finns ett motstånd i att intresset anses manligt kodat: 

DISA: Det skulle ju kunna vara många fler kvinnor som lyssnar på det men du kan inte se det och då blir 

det ju… lite svårt så men… Jag brukar själv småprovocera om jag går på spelning, just utseendemässigt. 

Att jag kanske inte då har på mig kläder som passar, alltså… Ja, svårt att beskriva men, men helt enkelt 

sådant som inte riktigt ser så jättehårt ut utan då sätter man på sig gulliga små kläder bara för att ”Hmh, I 

don’t care!” typ. Annars blir det, annars kan det lätt bli för mycket, man måste ha en balans i livet eller 

något (skratt). 

BEA: Det här att vara sig själv eller? 

DISA: Mm. Precis. Att det är… Ja, men lite det också verkligen. Det blir det… jag vet inte, det är väl 

alltid att alla inte vill vara som alla andra men att vissa tar det lite mer och då känner jag så här att då är 

jag plötsligt på ett ställe där de flesta, de lyssnar på samma musik som jag, de har liknande klädstilar och 

liksom så eller vad jag skulle tycka är snyggt i kläder. Sen om jag kanske har på mig något annat, ah ja. 

Men att jag då väljer att ”Äh, men då ska jag banne mig sticka ut från den skaran också”.  […] Typ. För 

att en kan. 
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Disa kan här tolkas förhandla sitt fanskapande i förhållande till genusattribut men också 

utöva sitt fanskap performativt, dock inte som en anpassning sig utan för att medvetet 

sticka ut.  Hon använder en medveten performativ handling av feminina uttryck för att 

provocera inom fanskaran och på så sätt också utmana föreställningen om vem som kan 

vara ett fan av hardcore-musik. Detta kan också tolkas utifrån den heterosexuella matrisen. 

Disa beskriver sin handling som en provokation just för att hennes feminina uttryck i 

sammanhanget inte stämmer överrens med hennes ansett maskulina intresse. Hon blir 

därför mer oförståelig i omgivningens ögon. Samtidigt kan denna uppfattade motsägelse ha 

blivit en del av hennes identitet, något som kommer diskuteras djupare i nästa del. 

5.2.2 Vardagssekapism och identifikationen i fanskapet 

Alla fangirls i studien uttrycker hur mycket fanskapet betyder för dem på olika plan. För 

många handlar det om en form av vardagseskapism. Genom fanskapet finner de sätt att 

hantera situationer i vardagen, framför allt i känslomässigt svåra stunder. Elin beskriver hur 

fanskapet av Harry Potter har hjälpt henne igenom en depression. Disa förklarar att hardcore-

bandens texter kan hjälpa henne genom stunder av bland annat hjärtesorg eftersom hon kan 

identifiera sig i texterna. Detta är i linje med Kjellander som också visar på att fanskapet kan 

ha en form av självterapeutisk funktion. Liknande kopplingar finns även i Werners 

avhandling. Kjellander skriver också att ett popkulturellt fenomen som är välkänt för personen 

kan skapa trygghet.
67

 Filippa nämner exempelvis gång på gång under intervjun att fanskapet 

av Harry Potter för henne är trygg plats att hämta styrka ifrån: 

FILIPPA: Alltså, för mig blir det liksom som en liten alternativ värld nästan. Det blir liksom som ett 

parallellt universum att, ja, men här, här är det så här och vi lever så och sen finns liksom den där andra 

världen som man kan smyga in i ibland och, som en liten varm gossefilt. 

I det som exempelvis Disa beskriver finns det också en aspekt av identifikation med det 

popkulturella fenomenet. Just identifikationen tolkas möjliggöra mycket för fangirlsen. 

Filippa beskriver hur hon under sin uppväxt kunde identifiera sig med en av de kvinnliga 

huvudkaraktärerna i Harry Potter-serien, Hermione Granger:  

FILIPPA: […] jag har ju alltid också gillat Hermione, kanske för att jag ser ändå mig själv ganska mycket 

i henne. Liksom sådär, hon var ung, tjej, smart och liksom vågade ändå ta mycket plats och visade att 

”Här är jag. Jag är precis lika smart som er killar.” […] Och hon skäms inte för det och… det har alltid 

varit så att man ska vara lite… är du tjej och kanske är smart så ska du inte visa det alldeles för mycket, 

och jag var precis likadan [som Hermione] när jag var ung. Jag tog ganska mycket plats, jag var smart. 

Jag visste också om att jag var smart så… och jag liksom… jag struntade i vad alla andra tyckte utan jag 

körde ju på mitt race. Jag tycker att hon gjorde det väldigt bra också. 
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För Molly blir Louisa Johnson också en förebild som skapar motivation: 

MOLLY: […] Alltså, där ser jag vem jag skulle vilja vara. Alltså, hon är liksom… 

VANESSA: Goals… 

MOLLY: Ja, hon liksom goals (skratt) Liksom att hon, men hennes talang och hon vågar, hon är sig 

själv[.] 

Molly tycker att det är lätt att fanskapet gör att fangirlen ”blir mer” som sina fenomen, 

både attityd och utseendemässigt. Ganetz skriver att idoler och subkulturer ofta fungerar 

som orienteringspunkter i sökandet efter identitet hos unga människor. Genom att ”låna” 

uppträdandet och utseendet hos en idol kan identitet uppnås genom identifikation. Ofta 

finns det något hos idolen som uppfyller ett behov hos de unga kvinnorna.
68

 Detta kan 

bland annat tolkas framkomma i Vanessas förhållande till sitt fanskap. Både hon och Molly 

uppfattar att hon har blivit mer utåtriktad och modig efter att hon började ”fangirla” över 

K-pop. Hennes yttre attribut, framför allt hennes smak i kläder, uppfattas också ha 

förändrats. Vanessa berättar att de dansakter som K-popartisterna utför har varit en 

inspirationskälla för henne till att själv börja dansa: 

VANESSA: […] Jag fick mer, när jag såg K-pop, hur de dansade liksom. Jag har alltid gillat dans men 

jag har inte vågat dansa typ, eller såhär att jag bara, ”Åh, jag gillar det!” men jag har inte vågat, liksom 

visa att jag gör det. Men nu efter så har jag liksom. (vänder sig till Molly) Eller hur, jag dansar typ dansar 

hela tiden nu för att jag har fått modet att göra det typ, och inspirationen typ. 

I citaten kan identifikationen med fanskapet tolkas ge inspiration för fangirlsen till att 

förhandla sin position som unga kvinnor i samhället, exempelvis till att våga ta mer plats. 

Fanskapet kan också inspirera till att använda mer ovanliga former av uttryck för 

identiteten utåt, exempelvis genom kläderna. Disa har till exempel under en längre tid 

uppfattat sig själv som en ”tomboy”
69

, något som kan kopplas till hennes manligt kodade 

intresse. På detta sätt skulle identifikationen i intresset också kunna tolkas möjliggöra 

normbrott mot typiskt kvinnliga och manliga attribut, något som i sin tur skulle kunna 

uppfattas som ett brott mot den heterosexuella matrisen. Samtidigt blir hennes fanskap och 

hennes identitet som ”tomboy” en så pass stor del av vem hon ”är” att andra uttryck får stå 

tillbaka för att behålla ”balansen” i identiteten: 
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DISA: Ja, och det är, jag älskar verkligen Lolita-stilen
70

. Ja, dock så är det för, då förlorar man balansen. 

Då blir det för mycket åt det hållet. Annars skulle jag jättegärna lägga pengar på något sådant och bara 

vara spot, eller så här, full on Lolita. Nu försöker jag blanda in typ vissa såhär japanskt mode i. 

BEA: Varför blir det för mycket? 

DISA: För att det blir för gulligt.  

BEA: För gulligt. 

DISA: Ja, och då faller det tillbaka till det där, liten och söt tjej och då vill man [infantil röst]”Nej, jag är 

stencool! Weii!” typ. Nej, jag vet inte men det har alltid varit det här att man har varit typ tomboy:aktig 

och då blir det… Det blir för mycket och då blir det också en alldeles för stor förändring att gå så vissa 

dagar. […] Och gå typ med ripped jeans eller typ någonting andra dagar. Det blir så alldeles för stor 

kontrast[.] 

Disas svar kan tolkas på olika sätt. Balansen som hon talar om skulle kunna kopplas till en 

balans mellan kvinnliga och manliga attribut. Som tidigare nämnt kunde hon medvetet 

använda mer ”flickiga” attribut i den maskulint kodade miljö som hennes fanskap främst 

utgjordes av. Detta var å ena sidan för att provocera och å andra sidan för att sticka ut och inte 

vara som alla andra, oavsett miljö. Samtidigt är det inte tänkbart för henne att klä sig fullt ut i 

den feminina Lolita-stilen eftersom hennes identitet är så pass starkt förankrad i hardcore-

musiken och ”tomboy”-stilen. Balansen kan på ett sätt här också tolkas utifrån den 

heterosexuella matrisen. Att ha ett manligt kodat intresse betyder att personen helst ska ha en 

manlig kropp och ett manligt uttryck för att intresset ska bli legitimt. Med ”lolita”-stilen blir 

motsättningarna ”för” stora mellan maskulint och feminint kodade praktiker, även för Disa. 

Hon förhandlar därför gränsen mellan stilarna för att hitta en balans som hon förknippar med 

sin identitet. 

5.2.3 ”Åh, han var ju snygg typ!” – Det sexuella begäret 

Ett tema som uppkommer ofta under intervjun med Vanessa och Molly är den sexuella 

attraktionen som motiv till fanskapet. De beskriver båda vid upprepade tillfällen vikten av 

utseendet hos artisterna och skådespelarna de ”fangirlar” över: 

VANESSA: Först liksom jag bara med ”Vad är det här liksom? Sherlock?” Det kom liksom massor med 

sådana men sen så började jag kolla på det och jag bara ”Herregud, vilken bra serie!” och sen så var det 

Benedict Cumberbatch och han var så snygg och jag bara... dog och då. Ja, jag vet inte, jag. […] Det finns 

så mycket att fangirla över [inom K-pop] det så, de är ju så snygga [de manliga artisterna] och så kan de 

dansa och så kan de sjunga och liksom… 

MOLLY: Med Justin [Bieber] så var det… Det första jag märkte var hans personlighet och sen utseendet 

då. Och sen kunde han sjunga på det (skratt). […] Alltså jag kommer ihåg första gången jag blev kär i 
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Michael [Jackson] och liksom, jag tittade såhär på ett omslag på ett album och så satt jag där och bara 

”Åh, han var ju snygg typ!”. 

Även Mollys beundran av Louisa Johnson motiveras bland annat av hennes utseende. Detta 

tolkas dock handla om identifikation och målsättning mer än ett sexuellt begär. Ganetz skriver 

att unga kvinnliga fans förväntas beundra en kvinnlig artist på grund av identifikationen med 

henne. Att det även skulle kunna finnas ett sexuellt begär som motiv ignoreras av stora delar 

av musikbranschen.
71

 Den heterosexuella normen kan därför tolkas styra vilken form av 

fanskap som utövas till manliga, respektive kvinnliga, artister med mera.  

Att sexuellt begära framför allt manliga artister, karaktärer eller skådespelare är inte ovanligt 

för fangirls, något som Mazzarella visar på.
72

 Kjellander tar också upp att det kvinnliga fanet 

näst intill förväntas ha ett mer sexuellt motiv bakom sitt fanskap.
73

 Vanessa och Mollys 

sexuella begär skulle därför kunna tolkas som en del i processen att bli en fangirl. Samtidigt 

väcker detta sexuella begär reaktioner från omgivningen, något som härnäst problematiseras.  

5.2.4 ”Han ser inte lika mycket ut som en tjej”- Att begära på ”fel” sätt 

Vissa av de fangirls som beundrar manliga artister har dock ofta fått höra kommentarer från 

omgivningen som på ett negativt sätt har påstått att artisten är homosexuell eller ”ser ut som 

en tjej.”. Detta gäller främst de artister som har en stor skara av kvinnliga fans eller som inte 

tolkas inneha tillräckligt med manligt kodade egenskaper: 

VANESSA: Nehe, jag kommer ihåg det var någon kille i klassen på högstadiet som bara ”Ja, varför gör 

du” ja, jag hade på mig Michael [Jackson]-tröja tror jag och han bara ”Varför gillar du Michael? Han är 

så himla, ja, typ gay och ful” liksom såhär och jag bara… Ah, Gud vad jag blev arg. Jag liksom bara ”Ja, 

han har talang”, alltså jag, alla bra saker kom ju och bara ”Ja, vem är du liksom? Du är liksom ingen!” 

och då blev han lite tyst… men… 

ELIN: Ne, så han [Bill Kaulitz, sångare i bandet Tokio Hotel] såg liksom annorlunda ut. Han hade såhär 

stort, alltså uppsprejat svart hår, mycket smink liksom. […] Så… det var liksom inte helt okej tyckte folk. 

Folk bara ”Ja, han är gay. Han är EMO. Du kan ju inte vara kär i en kille som är gay liksom.” […] Ja, det 

var oftast killar faktiskt [som sa det]. För att de kunde väl inte ta att… många, många tjejer… gillade en 

kille som inte såg lika manlig ut eller vad man ska säga liksom. 

Informanterna uppfattar att åsikterna främst har uttryckts av unga män. Citaten kan tolkas 

utifrån tanken om den heterosexuella begärsmarknaden och den heterosexuella matrisen. 

Fangirlsen möter motstånd eftersom de gillar och attraheras av en manlighet som kan 

tolkas bryta mot heterosexuella manlighetsnormer. Fangirlsen bryter därmed mot den 

heterosexuella matrisen om att ”kvinnlighet” ska begära ”manlighet”. Därför anses begäret, 
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och i förlängningen intresset, vara mindre legitimt. Att de dessutom begär personer som 

kan uppfattas som ouppnåeliga för dem på grund av sitt kändisskap bidrar till ett brott mot 

den heterosexuella begärsmarknaden. Detta kan också tolkas vara kopplat till mognad. I 

Ambjörnssons studie upplevs de kvinnliga gymnasieelevernas uppfattning om mognad 

handla om att ha ”rätt” sorts sexuella erfarenheter och ”rätt” sorts pojkvän.
74

 Fangirlsens 

sexuella begär kan därför tolkas som ”fel” på grund av att de har ”fel” sorts erfarenheter av 

den sexuella praktiken, alltså ingen verklig sexuell praktik med de personer de begär. 

Dessutom upplevs artisterna inte nå upp till en viss nivå av maskulinitet och tolkas därför 

som ”fel” sorts ”pojkvän”. Fangirlsen kan därför uppfattas bli unga kvinnor på ”fel” sätt 

kopplat till den heterosexuella begärsmarknaden. 

Att den heterosexuella matrisen påverkar vilket intresse som anses legitimt blir ännu mer 

tydligt längre in i intervjuerna. Elin nämner att ett antal år efter händelsen som hon 

beskriver, uppfattar hon att Bill Kaulitz har fått en mer manligt kodad framtoning i sitt 

utseende. Hon uppfattar därför att det är mer accepterat att gilla honom nu. Molly nämner 

liknande exempel på att Bieber på senare år har förändrats både utseendemässigt och 

personlighetsmässigt: 

BEA: […] [D]et är okej att gilla honom nu [säger du]. Vad är det som har förändrats?  

MOLLY: Han ser inte lika mycket ut som en tjej om man säger. Alltså, han ser… […] Ja, han har växt 

upp och han är liksom… […] Rösten har förändrats, han… Sen skulle jag också säga att det lite han gör 

ju, han har gjort lite dumma saker på senaste tiden. Han har liksom kört full och, ja. Jag skulle säga att… 

vissa killar ser liksom upp till det lite. Inte ser upp till det men att de liksom tycker att det är coolt och då 

blir det liksom en trend att, om en börjar gilla honom så bara så tror, följer han med nästa och nästa så… 

Ja, ja, men han har förändrats jättemycket. 

VANESSA: Så kanske han har gjort musik nu som… passar liksom mer för… 

MOLLY: Alltså lite mer… ja… mer liksom alla. Alltså, han sjunger liksom inte ”Baby, baby, baby”. 

VANESSA: Nä, utan mer modern musik som folk kan lyssna på. De här liksom som också kan… 

BEA: […] Är han… mer… manlig eller är han…? 

MOLLY: Ja. Inte ”manman” men… ”pojkman” om man säger, ja.  

Biebers mer manliga framtoning har alltså bidragit till att det i Mollys och Vanessas 

omgivning, även bland unga män, är mer accepterat att gilla honom och hans musik. Ganetz 

skriver att den manliga publiken har varit den mest eftertraktade inom såväl populärkultur 

som andra kulturella sammanhang. Publiken som istället består av unga kvinnor har näst intill 
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föraktats. De har både åldern och positionen i genushierarkin emot sig.
75

 Att Biebers musik nu 

uppfattas rikta sig till ”alla”, alltså också en manlig publik, samt förändringen i hans image 

har gjort att hans status som artist också har höjts. Framför allt kan han ha tolkats blivit mer 

”begriplig” enligt den heterosexuella matrisen. Det är därför både mer accepterat att se upp 

till honom som ung man och att attraheras av honom som ung kvinna. Exemplet kan visa på 

hur den manliga och den heterosexuella normen kan ta sig uttryck i förhållande till 

avvikelserna, det ”kvinnliga” och det homosexuella. 

5.2.5 Sammanfattning 

De motiv bakom fanskapet som främst framkommer är gemenskapen, vardagseskapism, 

identifikation och det sexuella begäret. Gemenskapen kan bland annat tolkas möjliggöra 

ytterligare platser där fangirlsen inte behöver förhålla sig till den normativa femininiteten och 

dess känslouttryck. Detsamma gäller vid vardagseskapismen och identifikationen i fanskapet. 

Identifikationen kan tolkas ge mod till att bryta mot normer och att i sina yttre attribut bryta 

mot den heterosexuella matrisen. Däremot uppfattas det även finnas en gräns för hur mycket 

som en fangirl kan bryta mot den heterosexuella matrisen, kopplat till flickiga attribut och ett 

manligt kodat intresse. Den heterosexuella matrisen påverkar även omgivningens åsikter när 

fangirls begär sexuellt. När inte fangirls begär ”rätt” sorts manlighet, anses också intresset 

vara mindre legitimt utifrån framför allt en manlig blick och en manlig norm. 

6. Resultatdiskussion och slutsats 
Resultaten har visat på en mängd aspekter kopplade till frågeställningarna. När fangirls gör 

fanskap påverkar det stora delar av deras liv. De utövar det i flera olika forum och det är ofta 

förknippat med stora känslor av glädje. Den ultimata upplevelsen av fanskapet handlar om 

närheten till fenomenen, något som verkar vara allomfattande oavsett intresse. I dessa 

situationer får fanskapet fullt utlopp också känslomässigt. Kjellander skriver att närheten till 

artisterna och att bli sedda av dem var viktigt även för de vuxna kvinnliga fansen i hennes 

studie. Hon skriver också att de kvinnliga fansen kan tolkas ha större möjligheter till att visa 

känslor och släppa loss i samband med en konsert än de manliga fansen.
76

 På detta sätt kan 

fangirls fanskap tolkas möjliggöra platser där brott mot den normativa femininitet som 

betonar ett måttfullt yttrande av känslor är möjliga. Ambjörnsson skriver visserligen att inom 

ramen för en normativ femininitet är glädje en legitim känsla. Denna ska dock uttryckas just 
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måttfullt för att den unga kvinnan ska anses respektabel.
77

 Även gemenskapen med andra fans 

kan tolkas göra dessa plattformar ännu fler, något som också är ett viktigt motiv till fanskapet. 

Kjellander skriver däremot att män inte förväntas visa lika stora känslouttryck som kvinnor i 

”live”-situationerna.
78

 Vidare forskning skulle därför kunna granska om ett liknande mönster 

kan urskiljas i ”fanboys” fanskapande. 

Medan fanskapet möjliggör starka känslomässiga yttringar anpassar fangirlsen sitt beteende 

performativt i andra sammanhang. Framför allt tolkas de känslomässiga reaktionerna 

begränsas i andra mer allmänna miljöer vilket tyder på omfattande förhandling mellan 

informanternas olika roller i samhället. Här är det ofta identiteten som fangirl som får stå 

tillbaka för att uppfattas som ”normal” när identiteter kommer på kollisionskurs. Detta är i 

likhet med informanterna i Osborne och Salver Coombs forskning.
79

 Samtidigt ska dock inte 

fangirlsens motstånd mot detta försummas. Performativa praktiker används också i andra 

sammanhang för att medvetet sticka ut och provocera för att utmana föreställningar om 

”manligt” och ”kvinnligt”. Många fangirls väljer också att inte bry sig om omgivningens 

åsikter och visar med vissa yttre attribut och i sitt beteende att de står för sitt intresse. 

Identifikationen i intresset ger dem mod till detta. Denna är även synlig hos Radway som 

skriver att de kvinnliga läsarna av romantikböcker ofta kände att de kunde identifiera sig med 

huvudkaraktären. Detta är en likhet som också kan kopplas till Ganetz teorier om när fanet 

identifierar sig med idolen.
80

 Genom identifikationen kan fanskapet på så sätt möjligöra ännu 

fler brott mot normerade genuspraktiker. Däremot kan en potentiell slutsats dras att det ändå 

ständigt handlar om en balans där gränsen om vad som är för ”mycket” hela tiden behöver 

förhandlas av fangirlsen.  

Resultaten visar att med åldern blir denna gräns mot vad som anses som för ”mycket” i 

samband med ett fanskap allt snävare. Även om informanterna uttrycker att fangirlskapet ska 

vara ett personligt val, oavsett ålder, så finns det tecken på att framför allt de känslomässiga 

reaktionerna som förknippas med att kalla sig ”fangirl” blir mindre accepterade med åldern.  

Spektrumet för intressen minskas också och den vuxna fangirlen blir allt mer oförståelig om 

hon fortsätter att utöva fanskap på samma sätt som ungdomar. En slutsats är därför att för att 

bli accepterad krävs ett performativt fanskap som tonar ner de känslomässiga uttrycken i 

förhållande till ålder. I Osborne och Salver Coombs studie tolkas en kvinnlig Steelers-
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supporter dämpa sin supporteridentitet även i ett rum fullt av andra Steelers-supportrar för att 

hon inte vill bli dömd på grund av att hon är kvinna och vill anses som respektabel. Hon kan 

därför felaktigt tolkas som en mindre engagerad supporter eftersom det manligt kodade 

beteendet är normen, skriver Osborne och Salver Coombs.
81

 I detta fall är tonårsflickan, och 

till viss del också den unga kvinnan, den ”riktiga” fangirlen och den äldre är avikelsen, något 

som också själva namnet fangirls tyder på. En ingång till fortsatt forskning skulle därför 

kunna vara att intervjua vuxna fangirls och jämföra deras erfarenheter med de yngre 

fangirlsen. Observationer av dessa fangirls i en ”live”-situation vore också givande ingångar 

för att analysera ”avvikelsens” beteende i förhållande till ”normen”. 

Även den heterosexuella begärsmarknaden och den heterosexuella matrisen i förhållande till 

åldern spelar roll. Detta kan anses grunda sig i att en del av informanterna i ung vuxen ålder 

fortfarande riktar stor uppmärksamhet mot ett popkulturellt fenomen utan sexuella motiv. 

Scodari skriver att traditionellt sett har kvinnor fått lära sig att främst värdera sig själva i 

förhållande till relationer med andra människor. På ett sätt skulle därför detta kunna tolkas 

möjliggöra strategier för fangirls att bryta med detta synsätt. När dock det sexuella begäret är 

ett motiv till fanskapet kan de reaktioner fangirlsen har stött på tolkas som att de anses göra 

nya brott mot den heterosexuella begärsmarknaden och den heterosexuella matrisen. 

Kjellander skriver att ett sexuellt begär som motiv kan få det kvinnliga fanet att framstå som 

oseriöst och att hon är ett fan av ”fel” anledning.
 82

 Motståndet här grundar sig dock främst i 

ett oförstående över att informanterna sexuellt begär en manlighet som inte uppfattas som 

tillräckligt maskulin för att kunna begäras på detta sätt av en ung kvinna. När artisterna istället 

har tagit till sig en mer manligt kodad image, som ibland resulterat i fler manliga fans, har det 

blivit mer accepterat att gilla dem, något som också Ganetz påpekar.
83

 

En aspekt som bör poängteras är att informanterna främst har mött detta motstånd ifrån män i 

deras omgivning. Det manliga godkännandet kan därför tolkas spela stor roll för vad som 

anses vara ”rätt” sorts kultur och vad som är ”fel” sorts kultur och även vad som är ”rätt” sorts 

begär och ”fel” sorts begär. Ganetz skriver att själva det sexuella begäret från kvinnliga fans i 

sig bryter mot den heterosexuella matrisen. Detta gäller även om begäret skulle uppfattas som 

”legitimt” heterosexuellt riktat. Det är de som ska bli begärda, inte som ska begära och därför 

anses begäret opassande, inte respektabelt och ”okvinnligt”. Detta handlar om makt. De 
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kvinnliga fansen innehar makten att välja vilka de vill begära sexuellt.
84

 Kanske är det därför 

det sexuella begäret förminskas av män i deras omgivning och kopplas till att det anses 

”okvinnligt”? För att det ger kvinnor makt och att männens position i förhållande till detta 

försvagas: normen i sitt maktförhållande till avvikelsen? Detta vore en minst sagt intressant 

utgångspunkt för vidare forskning.  

Slutsatsen är att genus, sexualitet och ålder påverkar stora delar av livet för en kvinna som 

väljer att vara en fangirl. Fanskapet möjliggör brott mot normativa uttryck för fangirlsen som 

unga kvinnor samtidigt som den starka identifikationen kan begränsa andra. Fangirlsen 

förhandlar sitt fanskap i förhållande till sin ålder, till heterosexuell normativitet och hur en 

kvinna ska bete sig och uppföra sig. Motståndet de möter från omgivningen grundar sig allra 

främst i föreställningar om detta. Trots motståndet som de ibland möter fortsätter de här 

intervjuade fangirlsen med sitt intresse och väljer ofta att inte bry sig om omgivningens 

åsikter. På olika sätt balanserar de dock sina uttryck i förhållande till omgivningen, även om 

de skulle vilja uttrycka sitt fanskap även mer i dessa miljöer. Balansen är en central del i deras 

görande av fanskapet. Både Ambjörnsson och Werner skriver ofta om att balans är en del av 

att bli ”tjej”.
85

 Det handlar om balans mellan glädje och sorg, ”madonnan” och ”horan”, 

barnslighet och mogenhet, manligt och kvinnligt, för lite och framför allt för i detta fall – för 

mycket. 

Filippa säger till mig efter att jag har intervjuat henne att det var kul att sitta och prata om 

Harry Potter ohämnat utan att behöva tänka på om hon pratade för mycket. Ju mer jag tänker 

på det hon sa, ju mer kommer jag att associera det med mitt eget fanskap. Jag börjar tänka på 

ett av Sherlocks mest kända citat ifrån TV-serien där han ger svar på tal till den skeptiske 

kriminalteknikern Anderson: 

ANDERSON: Never mind that. We found the case. According to someone, the murderer has the case, 

and we found it in the hands of our favourite psychopath. 

SHERLOCK: I’m not a psychopath, Anderson. I’m a high-functioning sociopath. Do your research. 

Kanske är det så att vi alla är ”högfungerande” på ett sätt när vi balanserar våra olika 

personliga uttryck mot samhällets normer och hoppas att bli accepterade – precis som vi är?
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Berätta om ditt fanskap: 

 Vad är du ett fan av? 

- Specifikt. 

 Hur kommer det sig att du blev ett fan av detta/dessa popkulturella 

fenomen? 

- Berätta vad du tycker är speciellt med det (fenomenet). 

- (Utefter vad som framkommer, ställ vidare frågor. Exempelvis: Sexuell 

attraktion till artister och karaktärer, varför? ) 

 Hur länge har du varit ett fan av detta/dessa popkulturella fenomen? 

 Har det funnits andra popkulturella fenomen som du har varit ett fan av? 

 På vilket/vilka sätt utövar du ditt fanskap? 

- Berätta om ett specifikt tillfälle då du utövade ditt fanskap. I 

vardagen/övrig tid? 

- Utövar du ditt fanskap på olika sätt beroende på situation? På vilket sätt? 

 Vad betyder ditt fanskap för dig? 

 Har ditt fanskap skapat möjligheter som du inte skulle kunnat ha utan 

det? Berätta hur och ge exempel. 

 Vad har ditt fanskap möjliggjort/förhindrat för dig som kvinna? 

 Hur gammal kan man vara som fans/fangirl? Finns det någon åldersgräns 

tycker du? 

 

2. Din omgivning 

 Hur uppfattar du att din omgivning reagerar på ditt fanskap?  

- Berätta om en händelse då någon har reagerat positivt/negativt på ditt 

fanskap? 

- Är vissa intressen mer accepterade än andra? 

 Hur reagerar du på omgivningens åsikter?  

- Kan du berätta om en händelse då du reagerat på omgivningens åsikter? 

 Finns det skillnader på hur omgivingen uppfattar och hanterar ditt 

fanskap beroende på skillnader mellan människorna i din omgivning? 

- Berätta hur och på vilket sätt. 

 Har omgivningen en åldersgräns på hur länge man kan vara en fangirl? 

Hur länge? 

 


