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Abstract 

In this project we wanted to investigate how the communication between members of the fangroup 

ARMY are and what we can tell from their communication. We wanted to find out how the 

individual ARMY member feels and why he or she is a member. To discover that, we used the 

online forums Twitter and Reddit. Also, we wanted to find out how some ARMY members express 

their love for BTS and if we can tell anything from that. 

Through posts on Twitter and Reddit we have taken a few of those posts and analyzed how each 

is telling something about their identity, and how each post is different from what you see from 

other fan groups online and what they experience in the communities online. 

We have found out that each member of ARMY identifies themselves as ARMY. From their 

communications with other members of ARMY online, we have found out that their sense of 

identity and some of their stories are bigger than just being a fan. Though we have found out that 

it is this way for some people it is not everyone’s opinion and most members of ARMY are there 

for the music. 
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Indledning 

K-pop, også kendt som koreansk pop, har set en stor tilslutning af opbakning og opbygning af 

fanskarer over hele verden. Det er en genre som mange lytter til. Det kan man blandt andet se på 

Gangnam style, som er et af de mest lyttede til numre på Youtube. I vores tilfælde er fokus på et 

andet band. Det er BTS og deres fangruppe, som vi nævner senere nede i vores opgave og giver 

en god beskrivelse af. Der vil vi også komme ind på, hvad de står for. I denne opgave vil undersøge 

den kommunikation der indbyrdes foregår mellem BTS fans, som går under navnet ARMY. Vi vil 

på baggrund af vores analyse af deres indbyrdes kommunikation, udlede noget om, hvorvidt 

medlemmer af ARMY’s identitetsforståelse påvirkes af deres tilhørsforhold til hinanden, og deres 

forhold til BTS. Hertil er vi nysgerrige på om vi, ud fra ARMY medlemmernes ytringer på sociale 

medier, kan komme nærmere på en forståelse af hvordan de definere det at være et medlem af 

ARMY. Heriblandt vil vi kigge på de holdninger som ARMY udtrykker og forståelsen af hvordan 

det er medkonstituerende for deres identitet?  

Men hvad skal der egentlig til for at blive ARMY medlem? Der findes forskellige svar på hvad 

der skal til for at blive medlem af ARMY, og ud fra vores egen undersøgelse og kilder vi har 

fundet, så er der flere svar. Ifølge Devoe så er et officielt medlemskab, noget du skal betale for. 

Det giver så eksklusive rettigheder, som at kunne pre-order billetter, merch osv. (Devoe. N, 2020) 

Da vi selv som gruppe, har lavet en undersøgelse omkring disse online fangrupper, fandt vi ud af, 

at blandt ARMY’s medlemmer, er der den opfattelse, at der er flere nødvendigheder for at kunne 

kalde sig medlem af ARMY. Vores spørgeskema blev lavet for at få en fornemmelse af ARMY 

og hvad man tænker om det at være fan af BTS, hvilket vi vil gå dybere ind i senere i opgaven.  

Problemfelt             

I takt med at det koreanske boyband BTS er blevet større rent internationalt, er deres fanbase 

ARMY også vokset, og er på nuværende tidspunkt blevet en stor international fanbase som 

kommunikerer sammen via diverse sociale medier. (Hollingsworth, 2019) 

Efter at band og fans er nået ud over deres egen landegrænse, er det ikke længere kun musikken 

som BTS er kendt for. Hvis vi skal nævne nogle stykker er det ting som; velgørenhed, beskyttelse 
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af BTS og dyrelivs beskyttelse for bare at nævne nogle af de ting som ARMY har gjort. (Koreaboo, 

2018) Det påvirker deres ARMY, som har oplevet en større tilslutning grundet deres evne til at 

samles om både musikken og de budskaber BTS ønsker at sprede. Det er både denne udvidede 

interesse fra fansene og det fansene opnår sammen, som vi er blevet nysgerrige på. (Bhandari, 

2020) Vores umiddelbare forståelse var, at det er interessen for musikken der ligger til grund for 

at være fan, men vi er nysgerrige på, om ARMY har andre interesser til fælles. Det kan være der 

er andre kriterier der skal opfyldes, for at man kan blive en del af ARMY. 

Sagt på en anden måde, er vi nysgerrige for hvad ARMY’s krav er, for at være en del af denne 

specifikke fangruppe, herunder hvorfor man deltager, for eksempel musikken, holdninger, 

budskaber eller lign., og hvilken indflydelse det kan have på ens identitet og måden man opfører 

sig på. Denne interesse stammer fra den interne konflikt vi ved der er blandt ARMY medlemmer, 

om hvorvidt man kan kalde sig selv ARMY, hvis man ikke længere lytter til BTS’s musik, men 

stadig tror på og støtter op om, hvad BTS står for. Denne konflikt opdagede vi, da vi kiggede på 

svarene fra spørgeskemaet (Bilag). 

Det at ARMY er blevet så stor og international, hænger sammen med at meget af deres 

kommunikation og interaktion med hinanden, hovedsageligt foregår via nettet på online fora. Den 

måde at agerer på, hænger sammen med BTS og deres måde at interagere med deres fans. 

(Hollingworth, 2019) 

Dette har været med til at skabe vores interesse for at finde ud af hvordan disse fora påvirker 

ARMYs måde at kommunikere på, og hvorvidt man kan se den effekt det har på deres identitet, i 

deres interaktioner på nettet. 

Vi vil også undersøge om vi kan finde svar eller grundlag for de forskellige synspunkter i den 

ovennævnte konflikt, om hvornår man kan kalde sig ARMY. 
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Problemformulering 

Hvilken betydning har det for det enkelte medlem af ARMY’s identitetsforståelse at være en del af 

fangruppen ARMY, og hvordan kommer det til udtryk på de online fora Twitter og Reddit? 

Det vi vil ligge vægt på, er derfor det, som det enkelte ARMY medlem forstår ved det at være 

ARMY medlem, og hvad det gør for deres identitetsfølelse, med udgangspunkt i det de skriver på 

åbne fora som Twitter og Reddit, som er tilgængelig for alle, ikke kun dem der er fan af BTS. 

Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan muliggør online fora ARMY’s fællesskab og identitetsforståelse? 

● Hvordan involverer medlemmer af ARMY sig i de fælles online fora for BTS-fans? 

● Hvilke interesser kendetegner medlemmer af fangruppen ARMY? 

● Hvilken betydning har ARMYs interaktioner for deres fælles gruppeidentitet? 

● Hvilken betydning har medlemmer af fangruppen ARMYs forhold til BTS for ARMY’s 

interne fællesskab? 

Metodologisk tilgang 

For at besvare vores problemformulering, gør vi brug af forskellige metoder.  

I starten af projektet valgte vi at sende et spørgeskema ud. Dette spørgeskema brugte vi til at få en 

forståelse og et indblik i, hvad ARMY lægger vægt på som fans, når det kommer til BTS. Det var 

det der gav os vores første retning og nysgerrig inden for emnet. Selvom spørgeskemaet var vigtigt 

for os, for at få en indledende retning på projektet, så er det ikke noget der har fyldt meget i løbet 

af projektet, da vores retning har ændret sig flere gange, i takt med at vi kom dybere ind i emnet, 

og fundet nye sider af ARMY og emnerne deromkring.  

Den netnografiske metode, var en af de første metoder vi snakkede om at bruge. Grunden til vi 

valgte den, var fordi det var en måde for os at undersøge den kommunikation der var mellem 

ARMYs, og på den måde få et indblik i hvad der drev dem. Den netnografiske metode var her 

ideel, fordi den er fokuseret på online kommunikation, som er ARMYs primære platform. 
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Efter at have fat i den netnografiske metode, tog vi derefter fat i Social Medie Analyse, som et 

redskab til at hjælpe os med at forstå den information vi har fundet på Twitter og Reddit. Den 

sociale medieanalyse, bliver brugt til at give os nogle begreber, som kan guide os i vores analyse. 

Den har hjulpet os med at finde interessante analyse punkter som vi ellers ville have overset. 

Vores teorier ANT, identitetsskabelse og parasociale forhold, er primært noget vi har brugt, til at 

give os begreber vi kan bruge i vores analyse, og til at give os en forståelse for det emne vi arbejder 

med. Vores håb med dette er at vi kan finde nogle fælles træk i de forskellige posts, der kan hjælpe 

os med at besvare vores problemformulering.  

Afgrænsning 

Vi har taget en del beslutninger om retningen på vores projekt, men vi har også fastlagt nogle 

begrænsninger, så projektet ikke bliver for stort. 

Det første emne vi overvejede at arbejde med, men senere har valgt at lægge på hylden, er ARMY 

som en internet subkultur. Det ville have bragt os over i undersøgelsen af ARMY som en kultur i 

sig selv. Men, den første stavelse i subkultur lægger op til at det er en underkultur af noget andet. 

I forhold til vores nuværende forståelse af begrebet. 

Da ARMY spreder sig over både flere platforme og over landegrænser, ville det være svært at 

finde en overordnet kultur, som man kunne se ARMY som underordnet. Vi er klar over at der er 

nyere forståelser af subkulturer, som lægger op til at bredere forståelse af begrebet, men også at 

begrebet af samme grund er til heftig debat. 

Vi har overvejet over flere omgange, hvor meget selve bandet skulle fylde i projektet, men er hver 

gang nået frem til at det ikke skal være i fokus. At fokusere på bandet kunne blive en hel opgave i 

sig selv, og selvom det har stor indflydelse på ARMY, så er vi interesserede i den 

identitetsskabelse, det at være en del af ARMY bringer. Vi taler derfor kun om bandet og deres 

beslutninger, opførsel og kunst i det omfang det er nødvendigt for at forstå deres fans, da store 

dele af BTS ikke har en indflydelse på ARMY i denne forstand og vil derfor være at tvinge noget 

ind i opgaven, som vi ikke bruger. 
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I den forbindelse har vi også overvejet at sammenligne med andre K-pop bands og hvordan deres 

fan-grupper har udviklet sig, for at finde ud af hvordan ARMY skiller sig ud. Dette er dog et emne 

vi har valgt ikke at gå ind i, da det igen kan blive en opgave i sig selv at undersøge hvorfor ARMY 

er blevet så populære internationalt, i forhold til andre, og det har principielt set ikke noget at gøre 

med den identitet ARMY medlemmer udvikler som individer. 

Vi har til sidst valgt ikke at arbejde med gruppedynamik og gruppedannelse, da vi er mest 

interesseret i ARMY, som allerede etableret gruppe og ikke hvordan de kom til det punkt. 

Semesterbinding 

Hvorfor lever opgaven op til semesterbindingen? Det gør den fordi den beskæftiger sig med 

spændingsfeltet mellem subjektet, teknologien og samfundet. Subjektet findes i denne opgave, i 

form af de enkelte fans af K-pop gruppen BTS.  Teknologien er de sociale medier og de 

kommunikationsformer der hører til her, dækker de samfund som vi lever i og gør denne 

interaktion mulig. Vi undersøger hvordan disse spiller sammen, blandt andet i forhold til hvordan 

sociale medier påvirker identitetsskabelsen hos BTS-fans, men også i forhold til hvordan fansene 

bevidst bruger teknologien og på den måde påvirker hvad de sociale medier kan og er. På den 

måde får vi undersøgt både hvordan teknologien påvirker subjektet og hvordan subjektet påvirker 

teknologien. Derfor er opgaven passende for faget subjektivitet, teknologi og samfund. Derudover 

vil vi supplere op med tekster og viden fra faget teknologiske systemer og artefakter hvor to af 

gruppens medlemmer sidste semester havde om sociale medier og hvordan man analysere disse.  

Her vil vi fokusere på siderne Twitter og Reddit, hvor vi vil undersøge hvad det vil sige at være 

fan af BTS, og hvordan ARMY bruger sociale medier i fan øjemed.  

Til sidst skal det nævnes, at vi i en kort overgang overvejede at bruge praksis teori fra Design og 

konstruktion 2, men har fravalgt det til fordel for andre teorier og metoder vi har fundet selv og 

som er bedre tilrettede til at arbejde med online grupper. 
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Begrebsafklaring 

BTS: BTS, som nævnt både i vores indledning og i et redegørende afsnit, er det boybandet der 

bliver støttet af den fangruppe som hedder ARMY. BTS bliver også kaldet Bangtan Boys. 

ARMY: ARMY er den fangruppe som støtter BTS.  

Medlem af ARMY: Det enkelte medlem af ARMY 

Online fora: Vores online fora er den grundlæggende del af vores opgave, da BTS primært er 

online baseret og derfor er vores valg faldet på Reddit og Twitter, grundet GDPR. 

Sociale medier: Da BTS er et primært online baseret musik band, så faldt valget på Sociale medier, 

ift. at udføre vores empiriindsamling.  

K-pop & K-pop bands: K-pop er en sydkoreansk musikgenre. Bands som BTS er en del af denne 

genre. 

Redegørende 

BTS Og ARMY – Hvad er det? 

BTS, også kaldet Bangtan Boys er, som nævnt tidligere, et sydkoreansk boyband, som debuterede 

i 2013. BTS står for Bangtan Sonyondan, oversat til Bulletproof Boy Scouts, og Beyond The 

Scene. Bandet består af 7 medlemmer, og bliver opfattet af ARMY, som et anderledes band inden 

for K-pop industrien. De arbejder for Bighit Entertainment, et af de større entertainment agencies 

i Korea. (BTS Wiki, 2013)  

ARMY er en navnet på fanbasen der støtter op omkring BTS. ARMY blev etableret i 2013, 

samtidig med BTS, hvor udviklingen inden for deres fanskare virkelig tog fart og de voksede med 

eksponentiel hastighed. Der er forskellige fordele ved at være ARMY, når det drejer sig om BTS 

koncerter ved billigere billetter osv. (BTS Wiki, 2013) Dette udsagn stammer fra en ARMY 

fanside, som giver udtryk for de goder og de albums de har lavet. ARMYs er som sagt personer 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor      Gruppenummer: 

Roskilde Universitet        V2024809069 

 

Side 9 af 41 
 

som støtter op omkring BTS og forkortelsen står for Adorable Representative MC for Youth, hvor 

MC står for “Master of Ceremonies”, hvilket betyder at de er fortaler for den unge og et talerør for 

den unge generation. (Quora, 2020) For ARMY gælder det om, som artiklen “BTS' army of 

admirers: Inside one of the world's most powerful fandoms” fra CNN nævner, at ARMY hjælper 

bandet, heriblandt med at nå højere lyttertal på Youtube og gøre dem til de mest lyttede, på de 

forskellige tjenester for musikstreaming. Hvordan medlemmer af ARMY kendetegnes er ikke klart 

definerbart, da der ikke er en generel definition på et ARMY medlem. Men hvad er ARMY? Det 

er blevet nævnt hvad det er generelt og hvordan de hjælper hinanden, BTS og ARMY. ARMY er 

dog langt større end mange andre fangrupper og nogle få medlemmer har oplevet det mere som et 

job end en hobby. I artiklen fra CNN, udtrykker ARMY medlemmet Park Semi, sig dette omkring 

sin tilknytning; 

” It’s not all fun and games, though. Being a dedicated member of BTS ARMY – whether officially 

or unofficially – can mean a lot of work. (CNN, 2019)        

Som dette medlem udtrykker det, så kan der være et stort arbejde i at være BTS fan, hvis man 

bliver for optaget af andet end deres musik. Park Semi, der udtaler sig i citatet tidligere, måtte 

sande at hendes webside, som havde til hensigt at skrive om ARMY som gruppe, blev for meget. 

I 2019 var der kommet så mange til hendes websted, at hun trak sig tilbage, for at gøre det hun 

holdt mest af, være fan af BTS. For at vende tilbage til vores tidligere nævnte spørgeskema, så er 

der mange BTS fans som mener, at det at høre deres musik er den vigtigste faktor i at være ARMY. 

De fordele der er ved at være et officielt ARMY medlem, er også med til at flere bliver det, og 

samtidig trækker de online fællesskaber også mange til fangruppen. Som vi har skrevet tidligere, 

så er der mange muligheder for at fastholde disse fællesskaber, bygge dem større og varetage de 

interesser som der er i fællesskabet.  
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Teori 

Aktør Netværks Teori 

Vi har valgt denne Aktør Netværks Teorien, grundet dens måde at undersøge de aktører som gør 

sig gældende inden for ARMY, da vi gerne vil undersøge aktørerne som er medlem af ARMY på 

Reddit og Twitter. 

ANT blev formuleret i 1980’erne og var en kritik af den dominerende videnskabssociologi. Det 

handlede i særdeleshed om den socialkonstruktivistiske tendens, som ofte kommer til at give det 

sociale en privilegeret status. Det sociale i aktør netværks teori, er dog ikke det dominerende, det 

skal opfattes på lige fod med det naturlige og materielle. Det skal forstås som en og samme 

ontologiske kategori. Som Law udtrykker det;  

“In the end the sociologists prefer to privilege the social in the search for explanatory simplicity.” 

(Nørlund, 2014)  

Dette sætter også tingene i relief til hvordan ANT skal opfattes modsat socialkonstruktivisme. I 

ANT er det de respektive entiteter, som illustrerer de aktører der er til stede, og med de relationer 

som de indgår i. Disse entiteter kaldes for aktører og relationerne mellem disse kaldes for netværk. 

I ANT kan aktører både være menneskelige og ikke-menneskelige. Det vil sige at netværket er 

heterogene og kan derfor bestå af mennesker, dyr og planter, mikroorganismer osv. Om det er det 

ene eller det andet er underordnet. Det der er interessant, er hvilke netværk de enkelte aktører 

indgår i. Disse netværk er samtidig defineret ud fra relationerne mellem aktørerne og i særdeleshed 

af, hvor stærke eller svage disse relationer er, som Latour giver til udtryk: 

” If we wish to call ourselves sociologists, we must redefine this science, not as the science of the 

social, but as the science of associations. We cannot say of the associations whether they are 

human or natural, made up of microbes or surplus value, but only that they are strong or 

weak”.(Nørlund, 2014) 
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For at undersøge hvordan relationer og netværk forstærkes, skal vi kigge på translationer som er 

en af de mest centrale begreber inden for ANT. Det skal forstås at dette begreb kan have en meget 

bred betydning, på samme måde som aktør-netværk kan have det. Grundlæggende beskriver 

translationer oversættelserne mellem aktører af alle former for ideer, følelser, holdninger, 

intentioner, ønsker, begær, bevægelser osv., som gør det muligt for et netværk at blive dannet og 

blive styrket. Et simpelt eksempel på hvordan translation fungerer og skal forstås; 

” To translate is to displace. But to translate is also to express in one’s own language what others 

say and want, why they act in the way they do and how they associate with each other: it is to 

establish oneself as a spokesman. At the end of the process, if it is successful, only voices speaking 

in unison will be heard.” (Nørlund, 2014) 

I vores projekt, vil vi bruge teorien om translation til at understøtte de forskellige udtalelser online 

og derfra udlede hvad det at være ARMY egentlig kommer til udtryk i deres online 

kommunikation. 

Identitets Skabelse 

Social identitet handler om hvordan vi agerer socialt som mennesker. Vores sociale identitet kan 

skabe klarhed over hvordan vi, ud fra et psykisk perspektiv, danner vores identitet ud fra de rammer 

og interaktion, som vi indgår i og som definere hvem vi er som mennesker. Der er to definitioner 

på identiteten inden for denne teori; den sociale og den personlige. I teorien Social Identitet af 

Henri Tajfel og John Turner fra 1970’erne, bliver der taget udgangspunkt i en social kognitiv 

tilgang til mennesket, der undersøger vores måde at fortolke, analysere og huske informationer om 

forskellige sociale situationer. I det fleste henseender, så er den sociale identitet, ikke en isoleret 

entitet, men den eksisterer i en social kontekst. (Dræby.A, 2016) 

Grunden til at de to definitioner bliver nævnt, er deres individuelle forestillinger omkring 

mennesket og deres viden om medlemmer af en social gruppe. Det er igennem denne sociale 

identitets teori, at der er en forståelse for det identitetsbegreb, som har to kilder som nævnt 

tidligere. Vores sociale identitet hænger væsentligt sammen med den eller de grupper vi tilhører. 

Det hænger sammen med, at ligesom vi er motiverede for en positiv personlig identitet, gælder det 

samme for vores sociale identitet.  
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Vi vil gerne have en mulighed for at kunne forsvare vores sociale identitet, og dette kan vi gøre 

med en sammenligning af andre grupper, hvor vi favoriserer vores egen gruppetilknytning. Det 

handler om de fordomme eller diskriminering vi har mod andre grupper, der vil vores væsentlige 

reaktion være at forsvare vores positive sociale identitet. Ved denne tilknytning til en gruppe, vil 

vi som individ være tilbøjelig til at favorisere In-gruppen, den som vi selv er medlem af, og 

nedvurdere de grupper som er Out-grupper. I Richard Jenkins bog om social identitet, skriver han 

om grupper og medlemmernes tilknytningsforhold der giver en ide om hvordan grupper skal 

forstås og hvordan en gruppes selvforståelse er afhængig af andre grupper.  

“Group identification proceeds hands in glove with categorisation.” (Jenkins. R, 2014)  

Det vil sige, at gruppeidentifikation og kategoriseringer hænger sammen. Af den grund ville der 

ikke være nogen gruppe uden medlemmer der identificere sig med den, det gælder også 

medlemmer af ARMY. Samtidig er eksistensgrundlaget for grupper noget som Jenkins også 

nævner, og hans påstand er at ingen grupper uanset hvor små, kan eksistere uden relation til andre 

grupper. (Jenkins. R, 2014) Som medlem af en social gruppe, så har vi også en tilbøjelighed til at 

betragte os selv stereotypt dvs. at gennem disse sociale miljøer får vi ikke bare lov til systematisk 

at klassificere os selv, vi har yderligere en mulighed for at kunne definere os selv og andre ud fra 

de prototypiske karakteristiske som er tilknyttet gruppen. Det vil med andre ord sige, at vi er 

kvalitativt anderledes end vores adfærd og kognitive processer som gruppemedlemmer er 

anderledes end dem som individer, som Marilyn Brewer udtrykker det. (Dræby. A, 2016)  

Parasociale forhold mm. 

Vi kan ikke se på medlemmer af ARMY’s indbyrdes forhold, uden også at komme ind på hvordan 

fansene forholder sig til bandets medlemmer. Derfor inddrager vi William J Brown (2015). Hans 

tekst har givet os fire gode begreber at arbejde med og definitioner på disse som vi før har manglet. 

Det første begreb er det han kalder for transportation, eller bare transport på dansk. Det er i teksten 

blevet defineret som: 
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”Transportation is the process of becoming wholly absorbed into a narrative during media 

consumption or through participation in a mediated event, which begins when media consumers 

think and feel like a person in a narrative world, and is characterized by having vivid images of 

that world and its personae” (Brown 2015 s. 274) 

Transport er altså en fuldstændig absorbering i en fortælling, som man oplever gennem enten 

medieforbrug eller deltagelse i events. Det letteste er måske at tænke på transport som indlevelse 

i fortællingen. 

Her er det vigtigt at overveje, at fortællingen både kan være fiktiv eller trukket fra virkelighedens 

verden, for eksempel i forhold til en kendis der fortæller om at overleve et sygdomsforløb. 

Transport har fået sit navn, fordi man i en vis forstand ”transporteres” ind i fortællingens verden. 

Det betyder at man ofte får stærke eller tydelige billeder fra denne verden. (Brown 2015) 

Det næste begreb er det Brown kalder parasociale interaktioner forkortet til PSI. Brown definerer 

PSI som: 

”Parasocial interaction is the process of developing an imaginary relationship with a mediated 

persona both during and after media consumption, which begins with spending time with the 

persona through media or participation in mediated events, and is characterized by perceived 

relational development with the persona and knowing the persona well.” (Brown 2015 s. 275) 

Det vil sige at dette er der hvor vi ser forbrugeren, seeren, læseren og lytteren danne sig en 

forestillet relation til den persona som vedkommende følger. Dette sker ved at bruge tid sammen 

med den pågældende persona. Det kan være igennem medieforbrug, som for eksempel interviews, 

eller ved deltagelse i events hvor personaen har en rolle. 

I modsætning til transport der kun sker under medieforbruget, kan parasociale interaktioner også 

opstå efter. Det vigtigste kendetegn er at man henholdsvis bruger tid ”sammen” med personaen og 

at man kender denne persona godt. Man kan hurtigt få indtryk af at man skal kunne lide personaen, 

for at have en parasocial interaktion, men den forestillede relation kan også være negativ. 

Parasociale interaktioner og transport kan påvirke hinanden begge veje. Så transport kan gøre PSI 

stærkere og PSI kan gøre transport stærkere. 
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Det tredje begreb Brown har givet os at arbejde med er identifikation. 

Identifikation defineres som: 

”Identification is the process of conforming to the perceived identity of a mediated persona both 

during and after media consumption or through participation in a mediated event, which 

commences when media consumers begin to assume the identity of the persona by sharing or 

adopting the persona’s attitudes, values, beliefs or behavior.” (Bown 2015 s. 275) 

Det vil sige at man tilpasser sig den identitet man opfatter hos personaen. Ligesom de foregående 

begreber, foregår den både under og efter medieforbrug eller deltagelse. 

Når det handler om identifikation, begynder det med at forbrugeren selv tager personaens identitet 

til sig. Det kan være gennem deling eller adoption af vedkommendes attitude, værdier, tro eller 

opførsel. 

Det skal nævnes at identifikation oftest finder sted hvis man allerede har værdier til fælles med 

personaen. (Brown, 2015) 

Det er også relevant at vide at identifikation er afhængig af henholdsvis transport og PSI. Det vil 

sige at transport eller PSI skal have fundet sted før identifikation gør det. (Brown, 2015)  

Det sidste begreb er kaldet tilbedelse. Og defineres som følgende: 

“Worship is the process of expressing devotion, commitment and love to a mediated persona both 

during and after media consumption or participation in a media event, which begins with the 

development of intense devotional feelings toward the persona and is characterized by a strong 

loyalty to the persona and willingness to give one’s time, finances and personal freedoms to 

venerate the persona.” (Brown 2015 s. 276) 

Tilbedelse et udtryk af hengivenhed, engagement og kærlighed til personaen. Det starter med 

intense hengivne følelser overfor den pågældende persona, og er karakteriseret ved stærk loyalitet, 

samt villighed til at give tid, penge og dele af ens personlige frihed til personaens ære. 

Ifl. Brown har Maltby et.al delt tilbedelse i tre forskellige niveauer. Første niveau, eller det laveste 

niveau, fokuserer på underholdnings og social værdi. Det handler fx om at følge en personas liv, 

tale med venner om personaen eller lignende. 
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Det andet niveau, eller mellem niveauet, fokuserer på intense personlige følelser for den eller de 

kendte det er rettet imod. Det kan handle om tænke på den kendte som ens ”soulmate”, eller være 

besat af detaljer om den kendtes liv. 

Det tredje niveau er det mest intense. Det er karakteriseret ved at være anormal og usund. I dette 

stadie vil forbrugeren gøre næsten hvad som helst for at behage den kendte. (Brown 2015) 

Dette er nogle begreber vi vil bruge til at guide os, når vi skal lave vores analyse, da vi mener det 

kan være interessant at se om ARMY også har den slags forhold til BTS. 

Metode 

Det følgende afsnit er en redegørelse for dele af henholdsvist vores teori, metoder og nogle af de 

tekster vi forventer at bruge som vores teoretiske grundlag.  

Spørgeskema 

Til forskel fra den kvalitative metode, som for eksempel er interviewmetoden, så er den 

kvantitative metode en, som er både deduktiv og hypotesetestende, for at forskeren kan få testet 

sin hypotese. Dog er det ikke alle der laver et spørgeskema for at teste en hypotese, nogle vil gerne 

teste noget angående deres emne. Ved brugen af den kvantitative metode, får forskeren ofte en 

stærk validitet, da der er mulighed for, at nå en større gruppe personer. Den har også nogle fordele 

over kvalitative metoder, grundet en stærk ekstern validitet og generaliserbarhed. Derfor er den i 

nogle situationer bedre end i et interview med den større målgruppe, som kan nås med ens 

spørgeskema. (Aarhus Universitet, 2008)  

Vores valg af metode til at undersøge BTS fans online kommunikation, er faldet på spørgeskemaet, 

fordi vi ville undersøge om nogle af vores antagelser omkring ARMY, er det samme som hos dem 

der er medlemmer af ARMY.  

Vores spørgeskema tilhører den kvantitative metode, da spørgeskemaer indeholder data der kan 

udtrykkes i tal og regnes på. Den data der bliver opnået i den kvantitative metode er en mulighed 

for at få afdækket nogle spørgsmål til en undersøgelse eller et projekt. Spørgeskemaet giver 

gennem en række spørgsmål, en datamængde som kan måles eller kvantificeres. I vores tilfælde 
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er spørgeskemaet retningsgivende. I denne form for undersøgelse, er det vigtigt at de spørgsmål, 

som bliver stillet er præcise, da det modsat interviewet er umuligt at omformulere spørgsmålene 

under udførelsen af sit spørgeskema.  

I spørgeskemaer kan man angive to former for spørgsmål, de lukkede eller de åbne. De lukkede er 

gerne en multiple choice og det åbne er spørgsmål til informantens holdninger, med åbne linjer. 

Vi har valgt at bruge spørgeskemaer med begrænset, men stadig tilstedeværende mulighed for at 

udtrykke egne holdninger. Dette er fordi vi har en antagelse om hvad der er vigtigt for ARMY i 

forhold til det at være fan. Vi håber på at kunne få nogle klare tal på disse antagelser, for at se om 

det passer, men hvis det ikke gør, har vi valgt at give muligheden for selv at skrive et svar til sidst, 

så vi kan finde det ARMYs rent faktisk lægger vægt på. (Aarhus Universitet, 2008)  

Da dette spørgeskema var noget vi brugte til at få en indledende forståelse af ARMY og hvad de 

mener det kræver at være ARMY, så har vi ikke tænkt os at lave en decideret analyse på 

spørgeskemaet, men i stedet vil vi trække på det senere i vores andre analyser hvor det er relevant. 

Dette betyder også at vi ikke har lagt vægt på at analysere alle de potentielle fejlkilder der er at 

finde i dette spørgeskema. Vi ved dog godt at vores spørgeskema kun har nået en lille skare af 

fans, som har meget samme alder, køn og lokalitet, hvilket gør det svært at sige noget generelt for 

hele ARMY fanbasen, som er spredt over hele verden.  

Netnografisk metode 

Forskel på etnografisk og netnografisk metode 

Den netnografiske metode udspringer fra den etnografiske metode. I etymologisk forstand 

stammer etnografien fra ordene ethnos; folk og graphien; skrivning. Med ordet refereres der til 

nedskrevne materiale over et folks særegne kultur og det er blevet oversat til folkebeskrivelser.  

Begrebet etnografi er både etnologi, som betyder ”folkelære” og antropologi, som betyder ”læren 

om mennesket”. (Pedersen. P, 2009) 

Etnografisk forskning har, igennem tiden, gjort brug af tre forskellige forskningsmetoder: 

feltstudiet, udnyttelsen af skriftlige kilder og arkæologiske udgravninger og udnyttelsen heraf. 
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Man tager i den etnografiske metode typisk udgangspunkt i undersøgelser gennem fysisk 

tilstedeværelse. (Pedersen. P, 2020) Vi vil, i modsætning til den etnografiske metode, gerne bruge 

den netnografiske metode, som adskiller sig fra sin oprindelige gren af metoden, ved ikke at 

inkludere førnævnte tilstedeværelse. Det er den grundlæggende forskel på hvordan metoderne 

bliver brugt. I netnografien bruges der data uafhængigt af tilstedeværelsen, som gør sig gældende 

hos etnografien. Hvor forskeren i den etnografiske metode, tager ud og undersøger samfundet, så 

bliver internettet set som et samfund i den netnografiske metode. Vi vil nævne mere om dette i 

næste afsnit. Et citat fra Bryman giver en god indsigt i hvordan det skal anskues.  

“conceiving of the Internet as a place - a cyberspace- has been one strategy for an etnographic 

study of the Internet” (Bryman. A, 2012)    

Netnografisk metode - internet som kultur 

I den etnografiske metode findes der en nyere måde at foretage feltarbejde, den netnografiske 

metode. I alt sin enkelthed, så anvender man internettet som sin felt arbejdsplads. (Bryman, 2012) 

Det bliver også kaldt “virtuel ethnography” og følges denne strategi, så kan internettet være et sted 

hvor forskellige samfund eksistere og på samme måde som med etnografien, så observerer og 

undersøges disse samfund. Når der skal indsamles data til analyse, så er der to måder, internets 

data kan opstilles inden for netnografien. Det kan være med fokus på enten internettet som 

teknologi eller internettet som kultur. Den første kategori, skal forstås som at finde information til 

ens studie gennem store datamængder og den anden kategori, som vores opgave vil fokusere på, 

er den hvor internettet er en kultur og har fokus på de interaktive kommunikationsmuligheder. 

(Larsen, C.M., 2014)  

I vores brug af den netnografiske metode vil vi se på de diskussioner eller udtalelser der er mellem 

medlemmer af ARMY, for at se om der er nogle fællestræk, som kan give et indblik i medlemmer 

af ARMYs identitetsforståelse. Derudover vil vi analysere på den måde de kommunikerer, for at 

se om vi kan se en fælles tendens i måden ARMY giver sig til udtryk om BTS, som derfor kan 

sige noget om deres forhold til BTS.  
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Social Medie Analyse som metode 

Hansen, har gennem sin tekst om Social Medie Analyse givet os et nyttigt redskab når vi bruger 

og vurdere sociale medier. I denne opgave vil vi bruge den som hjælp til at se forskellene på, 

hvordan ARMY bruger henholdsvis Reddit og Twitter. 

Teksten vi tager udgangspunkt i, giver en lang række begreber og mulige analysepunkter. Vi har 

gennemgået de to medier med disse begreber i baghovedet, da de er en hjælp til at finde elementer 

og forskelle vi selv ville have overset. Social Medie Analyse er endvidere ikke vores største og 

eneste prioritet, så i den skrevne rapport har vi valgt kun at inkludere elementer der hjælper os med 

at forstå forskellene på de to medier i relation til ARMY. Det er disse begreber vi vil redegøre for 

her. 

Størrelse af skabere og befolkning, handler ifølge Hansen om forholdet imellem de brugere der 

primært bruger mediet til at skabe og dele deres kreationer, i forhold til hvor mange der bruger 

mediet til at følge med i skabernes delinger. På mange sider er disse to kategorier ikke helt separate. 

De samme brugere kan bruge mediet som både skabere og forbrugere. (Hansen, 2010) 

Hansen taler også om typer af forbindelser, med to overordnede kategorier: Eksplicitte og 

Implicitte. Eksplicitte forbindelser er for eksempel følgere eller Facebook venner. Det er 

forbindelser hvor den ene eller begge brugere aktivt har truffet et valg om at være forbundet. 

Implicitte forbindelser er typisk et resultat af anden online adfærd. Det kan for eksempel være at 

man har reageret på en anden bruges opslag. Selvom dette er en aktiv beslutning, er det ikke 

nødvendigvis noget man gør for at opbygge en forbindelse til personen. Implicitte forbindelser kan 

også være mere diskrete, for eksempel i form af at bruge de samme fora. I sådanne tilfælde vil 

forbindelsen ofte være et resultat af fælles interesser og aktiviteter. (Hansen, 2010) 
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Analyse 

I vores analyse starter vi med at analysere Twitter og Reddit som sociale medie platforme, for at 

få et indblik i hvilken effekt det har haft på ARMYs udbredelse. Det er her vi vil undersøge 

hvordan ARMY er blevet en international fanbase. 

Efter vi har undersøgt Twitter og Reddit i sig selv, vil vi analysere på de posts vi har fundet på de 

to platforme. Vi har brugt dette online samfund, da vi ud fra en netnografisk strategi, har valgt at 

kigge på ARMY’s ytringer, som en netnografisk tilgang vil kunne give. Det kan der læses mere 

om i det netnografiske afsnit, som giver en bedre uddybning. Vi vil her undersøge vores 

problemstillings hovedpunkt omkring hvilken betydning det har for medlemmer af ARMY’s 

identitetsforståelse, at være en del af fangruppen ARMY. Dette vil både være i forhold til 

medlemmer af ARMY’s interaktion med hinanden, og i deres forhold til BTS og deres 

medlemmer. Her vil vi gøre brug af de begreber og den indsigt vi har fået, da vi undersøgte 

identitetsskabelse, parasociale forhold og ANT. 

Analyse af sociale medier platforme 

Vi må se BTS’s globale popularitet, som et resultat af flere faktorer. Den ene af disse må formodes 

at være den omfattende globalisering, der har fundet sted over det seneste århundrede. Det gælder 

især i forhold til internettet og de verdensomspændende sociale medier. 

Derfor er det relevant at kigge på hvordan disse medier påvirker ARMY’s samvær og måde at 

relatere til hinanden. Til det vil vi sammenligne Twitter og Reddit, med udgangspunkt i Hansen 

2010. Disse to medier er vokset ud af to forskellige behov og derved opbygget efter to forskellige 

formål. Vi vil her se på nogle af de vigtigste fordele og hvordan det potentielt kan påvirke et 

fanmiljø som ARMY. En af de forskelle ligger i forholdet mellem skabere og forbrugere på hvert 

af de to medier. Reddit har efter vores vurdering et fladt hierarki, hvor der er et næsten lige forhold 

mellem de to grupper. Skabere og læsere er i høj grad den samme gruppe. 

Det gør sig i princippet også gældende på Twitter, bortset fra at der er relativt stor forskel på hvor 

mange forbrugere hver skaber kan nå ud til. Vi tænker på dette som et resultat af at man på Twitter 

typisk følger brugere eller skabere, mens man på Reddit typisk følger boards eller emner. En anden 
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forskel er at Twitter gør meget effektivt brug af verificerings badges, så man hurtigt kan kende, en 

kendt bruger fra en impersonator. 

På denne måde lægger Reddit op til at ens forbindelser er implicitte, i form af fælles væresteder, 

hvorimod forbindelser på Twitter både kan være eksplicitte i form af følgere, men også implicitte 

i form af likes, fælles interesser og ens hashtags. 

Vi ser også at Reddit er bygget op om den fælles diskussion. Samtaler på Reddit starter med et 

opslag fra en bruger. Svarene under er sorteret delvist efter læseren præference, men svar til et svar 

kommer før det næste mulige svar. Den eneste undtagelse er når der er rigtigt svar til en enkelt 

post, hvor de seneste svar skjules. 

Twitter viser derimod svar på det oprindelige opslag først, og så kan man selv vælge om man også 

vil læse svarene på dette opslag. For medlemmer af ARMY betyder dette, at der er af deres post 

der får meget få reaktioner, imens BTS’s egne post modtager store mængde likes og svar. Alt i alt 

betyder dette at hvor Twitter er effektivt at bruge til kommunikation mellem bandet og deres fans, 

så er Reddit typisk langt mere velegnet til kommunikation fansene imellem. Derfor er ARMY’s 

interne kommunikation, ikke så udpræget på Twitter som på Reddit. 

Analyse af sociale medier posts fra medlemmer af ARMY 

ARMY, mere end en fangruppe 

Da vi har været meget interesserede i, hvordan det at være en del af ARMY, har haft en effekt på 

deres individuelle identitet og deres identitet som en gruppe, har vi været ude på Twitter og Reddit 

for at finde viden om vores problemstilling.  

Inden vi startede, havde vi en forestilling om at det var en tæt knyttet gruppe, og at de havde en 

masse interne måder at støtte hinanden på.  

Det første vi lægger mærke til, når vi begynder at dykke ned i ARMY’s tweets og Reddit posts, 

handler om deres identitet som gruppe. De beskriver det selv, som en kæmpe familie, og ARMY’s 

har gjort det til en del af deres identitet, at de har en kæmpe omgangskreds, som de aldrig har mødt, 
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men det forbinder dem på et niveau, der betyder at de ikke behøver at møde folk, før de er villige 

til at hjælpe hinanden. 

Dette kan, efter vores mening, belyses i nogle af de ting medlemmer af ARMY skriver. Emma på 

Twitter, skriver det ret direkte. 

”So smile please because you deserve to be happy and also you have bts and army so you have a 

beautiful and warm family” (181920. E, 2020) 

Her kalder hun ARMY en familie, så der er ikke nogen tvivl om hendes holdning.  Andre har 

oplevet det når de møder andre medlemmer af ARMY. På Reddit er der en tråd med overskriften 

”Is the ARMY fandom really that unique?”, hvor et medlem af ARMY skriver i kommentarerne. 

”ARMY has such strong sense of family that most fans proactively help each other, from offering 

food and water at concert queues, to helping each other with personal or mental issues. This is 

actually pretty amazing to witness.” (Dude, 2018) 

I disse to eksempler, kan man se at nogle medlemmer medlemmer ser ARMY som en familie, og 

selvom man ikke kender hinanden, så er man villig til at hjælpe. Ud fra udtalelserne omkring deres 

syn på ARMY’s interne hjælpsomhed, har aktøren Emma præsenteret den følelse hendes egen 

tilstedeværelse på BTS’s fora giver hende, og hvordan andre aktører har det med BTS. Hun 

udtrykker dermed de følelser hendes omgivelser, giver videre til hende.  

Dette kan også ses på Reddit posten, hvor ideen om familie, bliver udtrykt i medlemmer af 

ARMY’s handlinger, da de hjælper hinanden fysisk og psykisk. Selvom netværket ikke er det 

samme, vil udtalelser for hver kunne sætte det interne netværk blandt ARMY i et positivt 

perspektiv.     

Identitets identifikation 

Ud over at ARMY hjælper hinanden, har vi også fundet nogle posts, der antyder at ARMY får det 

bedre af at lytte til BTS. 

Vi fandt en artikel med titlen ”At Song Last: BTS helped me embrace my Korean-American 

identity”. Her fortæller en koreansk-amerikaner om at det var svært for ham at identificere sig med 
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sin koreanske halvdel af familien og deres kultur, og han havde intet ønske om at gøre det til en 

del af sin egen identitet. Dette ændrede sig efter han så en BTS performance. 

“It didn’t come from the fact that they were a group from Korea, but rather from the fact that I 

discovered something related to my heritage that genuinely interested me.” (Staff, D.T, 2018) 

BTS har i denne instans hjulpet ham med at forene to dele af sin identitet. I denne historie er det 

BTS’s optræden, der har startet denne identitetsændring, men det er BTS som helhed han er 

interesseret i, der gør det muligt. 

Han er dog ikke den eneste, som BTS har hjulpet. I et Reddit post, med titlen ”What has BTS and 

their music taught you about the world of music?”, bliver der diskuteret, hvordan BTS’s tekster 

hjælper medlemmer af ARMY i forhold til hvordan de har det. En af kommentarerne lyder: 

“BTS so far for me has been the only artist to have songs that quite frankly almost felt they were 

written for me, be it a message of understanding, comfort, or strength. (…) But sometimes a song 

that speaks to you about the predicament you are in is greatly welcomed and appreciated. And 

personally, I don't think I will ever feel this way with anyone else.” (Warrior. L., 2020) 

Her snakker medlemmet af ARMY om, hvordan han drager styrke og komfort fra BTS’s tekster. 

Dette giver antydningen af, at teksterne kan hjælpe medlemmerne af ARMY der har det svært. 

Dette ligger muligvis i den forbindelse der bliver skabt mellem BTS og ARMY, som man kan se 

i den anden del af citatet. 

Det at nogle medlemmer af ARMY føler at sangene er skrevet til dem, og faktisk snakker om de 

problemer eller situationer de befinder sig i, i deres eget liv, hjælper dem med at identificere sig 

med BTS, men måske også med andre medlemmer af ARMY. Dette vil vi snakke mere om senere 

i analysen under emnet: Hvorfor er man ARMY.   

At teksterne har skabt en lettere overgang for at forstå ens rødder, eller at teksterne gør en glad, 

udtrykker den translation vi omtalte i ANT afsnittet. Det kan ses i den måde de hver især udtrykker 

deres følelser og forståelse af teksterne, og den måde det har berørt deres liv. Deres fortællinger 

har fået andre i samme situation til at fortælle om deres oplevelser, og derigennem skabt et netværk 

mellem de aktører som kommer frem med disse historier.   
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Der findes forskellige typer indenfor ARMY 

Efter vi har kigget på hvad der samler ARMY, og hvad der kan være med til at skabe en identitet, 

så er det dog også vigtigt at påpege, at ikke alle reagerer på samme måde, og der er nogle ARMYs, 

som har en negativ indvirkning på de andre. 

Dette kan man specielt se i en Reddit post som hedder ”the bts army ruined bts for me”. Denne 

post diskuterer hvordan nogle ”toxic” ARMY “ødelægger” det for andre. Her tager vi fat i teorien 

fra identitetsskabelse afsnittet vi skrev tidligere, og hvordan man beskytter sin In-gruppe, dem man 

er fan af, i dette tilfælde BTS, mens man nedgør alle andre Out-grupper, som regel andre K-pop 

bands hvilket er eksemplificeret i nedenstående citat med K-pop gruppen EXO. 

“I see a lot hate comments are thrown against EXO which infuriates me a lot. I was mad and upset 

that Armys tend to discredit EXO's hard work and achievements throughout the years. Many of 

the Armys like to insult EXO and comparing EXO to BTS.” (nnexol. N., 2019) 

De fleste kommentarer i denne tråd har lignende sætninger og emner, der fortæller hvorfor de 

stoppede med at kalde sig selv ARMY, fordi de ikke ville være i en gruppe der nedgjorde de andre 

K-pop bands på den måde. 

Hvorvidt man er enig eller ej, så er det et interessant emne, da denne modsætning til dem der kalder 

sig ARMY, viser hvordan identitetsskabelsen rent faktisk spiller en rolle i disse online grupper.  I 

vores afsnit om identitetsskabelse, blev der nævnt hvordan man favoriserer sin in-gruppe, mens 

man nedvurdere Out-grupper. Det er det samme der sker i ovenstående citat. Medlemmer af 

ARMY nedvurderer K-pop gruppen EXO. Det kan være svært at svare på hvorfor man gør dette, 

men en af forklaringerne kan være stolthed, og menneskers behov for at forsvare den positive 

sociale identitet, som er den der skabes i disse tilhørsforhold, som i ARMYs tilfælde er BTS.  
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Intern konflikt 

Selvom ARMY medlemmer er enige om nogle ting, er der også en del konflikter mellem dem. 

En af disse konflikter handler om koncerter, hvor et medlem af ARMY fra Brasilien, spurgte 

ARMY medlemmerne fra Nordamerika og Europa, om at undlade at rejse til landet for at se 

koncerten, med begrundelsen at de fleste koncerter allerede bliver booket i Nordamerika og 

Europa, hvorimod koncerter i Brasilien ofte bliver udsolgt hurtigt.  

”Recently, Barmys heard that there are many armies from other countries wanting to come to 

Brazil to feel the energy of Brazil, because BTS praised the energy of Brazil. Armies from other 

countries, if you want to feel some energy put a fork in the socket.” (On. S, 2020).  

Her kan vi se at nogle af disse konflikter kan inkludere ret heftige reaktioner. Det skal nævnes at 

vi pt ikke ved hvor dybt denne konflikt går. Det kan være et par enkelte brugeres holdning, eller 

en bredere konflikt der påvirker større dele af ARMY. 

Derudover er der personer iblandt ARMY, der taler om at nogle ARMY medlemmer kan trække 

grænsen for langt. Det er blandt andet oplevelsen i det følgende citat fra Reddit. 

”With everything that's going on, it's really hard for me to want to continue being in the fandom. 

I love the boys and support them but their fans are just unbearable at this point. As a black fan, I 

am disappointed at what Yoongi did. I feel like you don't have to be black to see that it was wrong, 

but for the fandom as a collective to coddle this 27 year old man is absolutely absurd. He's a 

human being and he should be held accountable for his actions.” (BTS Fans, 2020) 

I dette eksempel ser vi en konflikt om hvor langt ARMY har lov til at gå, i et ønske om at beskytte 

de enkelte bandmedlemmer. Konflikter mellem ARMY medlemmer og betydelsen af BTS for den 

enkelte fan, kan skabe både gode og dårlige scenarier. Der kan være forskellige grunde til, både at 

der er konflikter, og til hvad betydning BTS har for hvert enkelt ARMY medlem. Det er dog ens 

personlige interesser eller for bandets skyld alt dette sker.   
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Hvorfor er man ARMY? 

I det indledende spørgeskema, som vi lavede i starten af projektet, var der tegn på uenighed om 

hvad det ville sige at være en del af ARMY. 

En stor del af svarene gik på musikken, imens andre gik på at man var fan af bandets budskaber. I 

dette afsnit har vi taget udgangspunkt i en reddit-tråd fra 2018 kaldet “People who had joined the 

BTS ARMY this year, how did you first come across BTS and what made you stay?”, hvor der 

spørges til hvad der har fået de nyeste medlemmer af ARMY til at tilslutte sig fangruppen. Der 

bliver i tråden givet flere forskellige begrundelser, men de fleste af dem kan fordeles på nogle 

overordnede kategorier, som vi kalder: Kunst, personlighed, budskab, fællesskab og visuel æstetik. 

Det skal her nævnes at de fleste brugere gav flere årsager, som ofte spillede sammen. Vi har fordelt 

dem efter bedste evne, men hvis man skulle finde et mere præcist svar, ville man være nødt til at 

spørge yderligere ind, for eksempel med et spørgeskema eller et interview. 

Kunsten var det de fleste begrundede deres interesse med. Dette var for nogle noget der handlede 

om deres musik, enten i form af bandets talent eller over de følelser musikken bragte dem. Det er 

dog vigtigt at nævne at der også var en del der lagde vægt på deres dans og deres live-performance 

og det talent der kunne findes i disse. 

I de fleste tilfælde har det dog været svært at skille dans og musik ad, da brugerne refererer til 

musikvideoer der gør brug af begge, uden at tydeliggøre hvilket element ved videoerne, det var de 

fandt dragende. Bandets kunst var nævnt i langt de fleste svar som en af grundene til fansenes 

interesse. 

Sammen med personlighed tæller vi også budskab, da det ofte virker som om disse to hører 

sammen, de bliver nævnt af de samme personer, og bliver typisk givet den samme vægt. Det 

handler primært om de personligheder bandet fremviser når de optræder offentligt, for eksempel i 

et interview. BTS medlemmernes personlighed bliver nævnt flere gange, men står sjældent alene. 

En bruger nævnte endda specifikt at det ikke var en prioritet, men en god bonus. 

Budskabet kan findes i interviews, men kan også udledes direkte af deres sange. Budskabet og 

temaet i bandets musik, er også noget flere fans nævner, som en vigtig grund til at de er en del af 

ARMY. Flere beskriver det som noget, der har haft stor betydning for deres selvforståelse. 
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Fællesskabet nævnes sjældent men er dog til stede. I de svar vi så hvor fællesskabet var vigtigt, 

handlede det som regel ikke om resten af fanbasen som helhed, men om personlige bekendtskaber. 

En beskrev ARMY som en fælles interesse med vedkommendes datter. Flere andre nævnte at de 

først hørte om BTS gennem et personligt bekendtskab. 

I et enkelt tilfælde så vi et medlem af ARMY beskrive stemningen til en koncert som 

hovedgrunden til at vedkommende var blevet fan. Denne stod dog alene, og det blev pointeret af 

andre at det, efter deres opfattelse, ikke var typisk at starte med live-oplevelser. 

Vi så også eksempler på at fangruppen som helhed blev givet som begrundelse, men dette blev 

ofte suppleret med kritik af enkelte sider af ARMY som gruppe.  

”As for ARMY, of course there's some bad stuff. But stuff like the purple ribbon project or everyone 

singing For You as a beautiful show of support at the Tokyo concert just shows the bright sides of 

the fandom. And of course there's also random silliness like the Jin birthday madness last week. 

That just makes me feel right at home with my fellow crackheads.” (21590, M., 2018)  

Ovenstående citat, er også med til at forstærke vores tidligere nævnte indtryk af ARMY som en 

slags valgt-familie, da det både eksemplificerer et stærkt fællesskab og en form for konflikt. 

Efter at have set en del fan art og billeder der blev delt af bandet, og tweets om medlemmernes 

udseende, er det let at antage at dette må være en stor del af grunden til deres popularitet, men det 

er meget få af de begrundelser vi har set der peger i denne retning. Det betyder ikke at det ikke 

betyder noget overhovedet, men at det, i den tråd vi har fulgt, ikke er noget der er blevet nævnt 

ofte, og når det er, har det aldrig været hovedårsagen til fansenes interesse. 

Ud over de forskellige kategorier, har vi lagt mærke til at langt de fleste Reddit-brugere beskriver 

en flydende overgang, hvor de starter med lav til ingen interesse i bandet, og langsomt finder 

videoer, sange eller interviews der fanger deres interesse, hvorefter det går hurtigere og hurtigere. 
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Browns begreber kan findes i ARMY 

Vi har fundet eksempler på flere af Browns udtryk under hans definitioner af begreberne. I 

følgende afsnittet vil vi se på hvert af hans begreber i forhold til ARMY. 

Transportation 

Vi har kun et tydeligt eksempel på transportation, som vi har fundet på Reddit, skrevet af Reddit 

brugeren ’yukonlife’. Brugeren skriver: 

” I was about to leave for a 10 days road trip/ camping trip in Alaska with limited access to internet 

so I downloaded Burn the stage episodes on Youtube and 3 songs Save me/ Fake love/ BST on my 

phone. I was not prepared for how emotional I got watching burn the stage, seeing the boys reflect 

on their lives and experiences, how they talked about past struggles, how they handle challenges 

and conflicts... really brought me to do a deep introspection and changed my outlook on life. ”  

(life, 2018)  

Yukonlife eksemplificerer transportation på flere måder, det gælder især når vedkommende 

beskriver hvordan bandets samtaler om deres tidligere udfordringer og konflikter, påvirkede 

yukonslife og vedkommendes humør. 

Parasocial interaktion 

Langt de fleste eksempler vi har fundet på parasocial interaktion, har vi fundet gennem måden 

ARMY medlemmer taler til og om BTS på Twitter. I flere af disse tweets omtales 

bandmedlemmerne oftest med stor hengivenhed, og i nogle tilfælde med samme ordvalg, som 

andre potentielt ville vælge at bruge, om for eksempel en kæreste eller en nær ven. 

Et eksempel på dette er Twitter brugeren Pjmmochi, der kalder et af bandmedlemmerne engel, 

som overskrift til et billede af ham. (Pjmmochi10, 2020) Derudover er der en del eksempler på 

brugere der bruger hjerte emojis og emojis med hjerte-øjne når de omtaler bandmedlemmerne.  
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Ideation 

En af de udfordringer vi har med at vurdere hvilken betydning ideation har for fans af BTS, er at 

det kan være svært at vurdere hvilken indflydelse der kommer direkte fra bandet, og hvilken 

indflydelse der kommer fra andre fans. Der vil med stor sandsynlighed, være fans der begyndte at 

have forskellige holdninger, handlinger eller talemåder, fordi de så bandet gøre det, men vi 

forventer også at der vil være dem, der ikke har fulgt i bandets fodspor, i samme omfang som de 

er fuldt i fodsporene på andre fans af bandet. 

Når det så er sagt, har vi fundet eksempler på at fansene og bandet bruger nogle af de samme 

emojis og måder at omtale hinanden. Særligt emojis har været tydelige, da vi kan se de samme 

emojis gå igen uden at skulle oversætte. Bandet bruger både hjerte emojis og emoji med hjerte-

øjne, og typisk mere end et par af dem i deres tweets. 

Et andet eksempel vil være BTS’s og ARMY’s forhold til farven lilla. En stor del af de tweets vi 

har set, bruger lilla hjerter i stedet for de klassiske røde. Derudover er der brugere, der bruger lilla 

som et udtryk for kærlighed. 
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(Taeibi, 2020)  

I eksemplet her ses det specifikt, at brugeren bruger lilla, som noget der kan betragtes som et 

direkte synonym med ”elsker”. Farven er derudover brugt som udgangspunkt for en billedcollage, 

der samlet udstråler hengivenhed. Vi har fundet ud af at betydningen af lilla for BTS og ARMY 

medlemmer er et resultat af, at et bandmedlem sagde noget i stil med ”I purple you” under en 

koncert (Williams. J, 2019), hvilket har spredt begrebet og givet det en plads i fansenes 

kommunikation. 
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Tilbedelse 

Vi ser flere eksempler på Browns beskrivelse af tilbedelse, når vi læser igennem de posts ARMY 

medlemmer deler på Twitter. Nogle af dem har vi allerede set på. 

Et eksempel på at udtrykke hengivenhed, engagement og kærlighed til bandet, findes for eksempel 

hos den fan der tweetede, ”Why do i need a christmas present, when i already have you.” (Michael. 

S.M., 2020). Dette er et stærkt udtryk for hengivenhed, og refererer formodentligt til 

kærlighedssangen ”all I want for christmas is you”. Under alle omstændigheder lægger budskabet 

sig kraftigt op af det man finder i sangen. 

Derudover er det tydeligt at ARMY medlemmer er villige til at ofre både tid og penge til bandets 

ære. Tidsforbruget ser vi særligt i form af fan art. Det gælder blandt andet billederne fra Reddit 

opslagene “Jungkook Spring Day fanart” af Reddit brugeren “TomorrowSpecific” og “Black 

Swan” af “rashi_xo” Disse kan ses som kunststykker, der umiddelbart virke til at have måtte tage 

tid og dedikation for fansene at tegne. 

Et andet eksempel er Twitter brugeren JiminUncut der er dedikeret til step-by-step analyse af et af 

bandmedlemmernes dansekoreografi. Brugeren tager udgangspunkt i sin viden og erfaring i dans, 

til at analysere bandmedlemmet Jimins koreografi. Dette bliver et særlig tydeligt eksempel, når vi 

ser at de i gennemsnit har delt næsten 100 tweets om måneden siden oktober 2018, hvor slettede 

tweets ikke tælles med. (Blade, S.B., 2020)  

Derudover har vi to klare eksempler fra Reddit på fans der har givet af deres penge, til bandets 

”ære”. Det ene er et Reddit post fra brugeren asiandramaaddict (addict, 2020) hvor vi kan se at 

brugeren har givet et ukendt beløb for en blandet samling af merch, cd’er og dvd’er med bandet, 

samt svar der indikerer at andre brugere har brugt penge på de samme genstande. Det er dog ikke 

almindeligt at fans deler billeder af deres merchandise, langt de fleste posts vi har fundet, har 

handlet om selve bandet, eller om kunst og håndarbejde med bandet som udgangspunkt.  

Vi ved dog, blandt andet fra Reddit brugeren Lulu, at foregående ikke er den eneste der har brugt 

penge på bandet. Vedkommende udtrykker nemlig i slutningen af deres kommentar, deres 

indgangsvinkel til at blive en del af ARMY: ”Now it’s almost a year later and I’ve never been 
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more broke!” (Lulu, 2018) hvortil en anden bruger, BTSugar_glider udtrykker at vedkommende 

kan genkende brugerens fortælling. 

Diskussion 

Igennem denne opgave, har vi lagt stort fokus på ARMY i relation til hinanden, uden at gå for dybt 

ned i deres forhold til BTS. Dette er et valg vi tog meget tidligt i vores proces, fordi det ville være 

et stort emne i sig selv. Deraf følger ikke, at de ikke har en stor indflydelse på ARMY. De er trods 

alt grunden til at denne fangruppe eksisterer. Vi vil i det følgende diskutere samspillet mellem BTS 

og medlemmer af ARMY. 

Hvis vi starter med at kigge på, hvad ARMY medlemmer lægger vægt på ved at være fans af BTS, 

så er der flere forskellige elementer på spil. I vores spørgeskema, så vi at de to ting der bliver lagt 

mest vægt på, er at lytte til deres musik, og være enig i de budskaber de sender med deres tekster. 

De to næststørste er at være en aktiv del af fanbasen, og at tro på deres politiske budskaber. Dette 

passer sammen med hvad vi har fundet senere i vores analyse, hvor netop bandets kunst, 

personlighed og budskaber har været blandt de afgørende elementer. 

Lige meget om det er det ene eller det andet der bliver lagt vægt på, så bunder det alt sammen i, at 

man støtter den gruppe man er fan af. Hvorvidt det er BTS eller en anden musikgruppe eller 

performer, så er det grundlaget for det at kalde sig fan. Det vi finder interessant at diskutere er, 

hvilken effekt det har på sammenholdet i fangruppen, når der optræder variation i hvor de enkelte 

fans interesse i bandet er fokuseret. 

Da vi undersøgte de forskellige ARMY medlemmers Twitter posts, lagde vi en del vægt på at 

ARMY minder om en familie, der hjælper og støtter hinanden. Vi har indtryk af at det er aktuelt i 

mange situationer, og at det er det der ofte bliver set, når man undersøger ARMY medlemmer, 

men ligesom en rigtig familie er der en del uenigheder.  

Disse uenigheder og splittelser i ARMY, kommer blandt andet til udtryk, gennem en række mere 

negativt ladede posts. Det kan for eksempel være den Reddit diskussion, omkring ex-ARMY 

medlemmer, oprettet af brugeren kxtox, som vi gennemgik under vores analyse af forskellige typer 

af ARMY medlemmer. I tråde som denne, kan man blandt andet se hvordan ARMY medlemmer 
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kan skubbe hinanden ud af fangruppen. Desuden kan disse vise, hvordan der bliver åbnet 

diskussioner, på baggrund af uenigheder i, hvordan man skal og bør agere som ARMY medlem. 

Den Reddit post vi brugte tidligere, lå hovedfokus på uenigheden om, hvordan ARMY omtaler og 

bør omtale andre K-pop bands, da ARMY let kan ses som en repræsentation af BTS, og det er 

svært at kigge på bandet uden at se på deres fans og omvendt. Derfor kan holdninger til BTS blive 

påvirket af ARMY medlemmers interne uenigheder.  

Når det er sagt, kan man ikke benægte hvor stor ARMY er som gruppe, og lige meget hvor mange 

uenigheder der er blandt ARMY medlemmer, så støtter de BTS på deres egen måde. 

Udover at kigge på hvad ARMY lægger vægt på som fans, så er det også interessant at kigge på 

hvordan de afspejler sig i BTS, og hvad det er som gør som gør BTS til noget specielt for deres 

fangruppe. 

En af de ting vi har fundet, som ARMY ofte gør, så er det at støtte op om BTS’s handlinger og 

udtalelser. Vi valgte i starten ikke at fokusere på BTS’s holdninger, budskaber og aktiviteter eller 

hvad de gør som gruppe eller individer for andre. Vi har dog, i vores søgen af information, fundet 

ud af at BTS ofte donere til forskellige velgørenhedsorganisationer, både som individer, men også 

som gruppen BTS, og nogle gange har bandmedlemmet Suga sågar doneret i ARMY’s navn, for 

at vise hans taknemmelighed overfor ARMY. (Low, L., 2019) 

Dette er noget ARMY har taget til sig, hvilket man kan se ved at de donerer til mange af de samme 

sager som BTS. Ud over at være eksempler på det Brown kalde ideation, er dette en af flere måder 

ARMY støtter op om BTS som band, samt også en måde hvorpå de kan vise hvor meget de tror 

på at det BTS gør er godt og rigtigt.  

Det bliver et gensidigt ønske om at gøre noget godt for verden, samtidig med at de viser hvem der 

har inspireret dem til det. Dette er en af de mest tydelige eksempler vi har fundet på, at ARMY 

afspejler sig i BTS, og en af de måder der nemt kan spredes på tværs af landegrænser, så dem der 

har ressourcerne og interessen, har mulighed for at være en del af dette. Dette er også noget af det 

der potentielt set gør BTS til noget specielt fra ARMY’s side, eftersom, ARMY’s handlinger, som 

nævnt bliver afspejlet i BTS og påvirker udeståendes syn på bandet. Det betyder at selvom vi i det 

foregående lagde vægt på den negative side af denne dynamik, så viser dette den positive side af 

hvad ARMY kan gøre og vise til verden. (Low. L, 2019) 
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Der kan sagtens være andre måder ARMY afspejler sig i BTS, som vi ikke har fundet fordi det 

ikke har været fokusset i vores opgave, men en ting vi har fundet ud af, er at BTS har en stor 

indflydelse på deres fangruppe, hvilket nok ikke er så ualmindeligt, når det kommer til forholdet 

mellem fans og dem de er fan af. 

Perspektivering 

Igennem denne opgave, er vi stødt på flere emner der kunne være interessante at dykke ned i, men 

som vi har valgt ikke at tage op, da det ville have krævet for meget arbejde. 

En af disse emner er de politiske holdninger og engagement fra henholdsvis BTS og ARMY. I 

november i 2017 fik BTS lov til at tale ved FN. Her satte de i tale, at unge skulle ”speak yourself”, 

det handler om at turde at vise omverdenen hvem man er, inklusiv ens fejl og mangler. (Kelley. C, 

2018) 

Her kunne det være spændende at dykke ned i hvilke andre politiske holdninger de har, og hvilken 

effekt det har haft på ARMY. I den forbindelse kunne man også undersøge, hvor stor indflydelse 

BTS har på de diskussioner og oplæg der kommer inde på de forskellige fora. Her har vi en 

forventning om at de ofte er styret af det, som BTS er fokuseret på eller laver i et givent øjeblik. 

Dette fik vi et kort indblik i da vi prøvede at finde de forskellige Twitter posts. Der var en 

afstemning om at finde den bedste fangruppe i gang, da vi første gang gik ind for at søge empiri, 

og det gjorde det meget svært for os at komme til de posts med mere substans, da de fleste posts i 

dagene op til vores søgning handlede om denne afstemning. Vi forestiller os at det samme måske 

kan have været gældende, da BTS holdt deres tale ved FN, eller når de har været ude og støtte 

store sager, eller har tilkendegivet holdninger og budskaber der påvirker fangruppen. Vi har dog 

ikke taget os tid til at undersøge det, men det kunne være et interessant emne til videre arbejde. 

Et andet emne der kunne have været interessant at undersøge, er BTS i forhold til andre K-pop 

eller pop grupper. Det kunne være spændende at gå i dybden med, hvad det er der har gjort BTS 

så store internationalt, både i forhold til deres fan base ARMY, men også for selve bandet. Hvad 

er det de har gjort der er anderledes? 
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Det var noget vi undrede os over da vi begyndte at undersøge ARMY og BTS, men vi fandt hurtigt 

ud af at det var et stort emne, der ville kræve meget undersøgelse, for at få et indblik i grunden, 

specielt fordi det kan være svært at pege på en enkelt ting de har gjort. 

Konklusion 

Vi har gennem et indledende spørgeskema blandt danske facebookgrupper for fans af bandet BTS, 

fundet interesse for hvilken betydning, det at være en del af ARMY som helhed, har for den enkelte 

fans identitets forståelse. 

Derfor har vi ved hjælp af en netnografiske metode og Social Medie Analyse, undersøgt 

fangruppen ARMY’s online kommunikation på Twitter og Reddit. Dette har vi gjort med 

udgangspunkt i begreber fra ANT, Tejfel og Turners Social Identitets teori, samt William J Browns 

definitioner af transportation, PSI, identifikation og tilbedelse. 

Vores analyse har tydeliggjort, at de enkelte medlemmer af fangruppen, knytter en del af deres 

sociale identitet til det at være en del af ARMY. Flere af disse fans, beskriver ARMY’s fællesskab 

på måder der minder om en familie. Vi har desuden observeret at nogle af BTS’s Koreanske fans 

gennem deres interesse for bandet og deres musik, har fundet en forbindelse til deres kulturarv. 

Denne tilknytning til gruppen bliver påvirket af forskellige aktører. En af disse elementer er selve 

de online platforme, som fangruppen bruger til at kommunikere. Vi har med hjælp fra Hansens 

Social Medie Analyse påvist at der er forskel på hvordan ARMY kommunikerer på henholdsvis 

Twitter og Reddit. Derfor kan vi antage at platformene også påvirker deres fællesskab og potentielt 

deres identitetsforståelse. Dette kunne være værd at gå yderligere i dybden med i en senere opgave. 

En anden aktør er bandet selv. Indflydelsen er her flerfoldigt. På den ene side fordi ARMYs 

sammenhold netop er centreret om dyrkelsen af bandet. Derfor kan bandet betragtes som 

adgangsgivende for det råmateriale ARMY bruger til at bygge deres sammenhold, samt 

udgangspunkt for en del af de interne konflikter vi har observeret. Vi kan også se en utydelighed 

imellem hvordan medlemmer af fangruppen påvirker hinanden, og hvordan bandet påvirker dem. 

Dette er endnu et emne der kunne være værd at give mere plads i fremtidigt arbejde med emnet. 
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Det råmateriale bandet tilbyder tager forskellige former, hvilket også afspejles i hvor forskellige 

interesser fangruppens medlemmer udtrykker. De mest almindelige begrundelser vi fandt for at 

været blevet ARMY, handlede om bandets kunst og budskab. Her var der dog stor forskel på 

hvilken side af deres kunst der var i centrum. For nogle var det musikken, for andre var det 

dansekoreografien. Vi må derfor antage at fællesskabet i ARMY ganske vist handler om fælles 

interesse i bandet, men at denne interesse er bredere og giver plads til mere variation end først 

antaget. 

En af fordelene ved at have arbejdet netnografisk på den måde vi har, er at meget af empirien 

allerede har været tilgængelig og ikke er blevet påvirket af vores tilstedeværelse. Dette har dog 

også givet os nogle begrænsninger. Det betyder blandt andet at vi ikke har haft mulighed for at 

stille uddybende spørgsmål. Derfor kunne det i fremtidigt arbejde med emnet være en fordel at 

kombinere de brugte metoder med enten interviews eller et opfølgende spørgeskema. 

Vi har i vores undersøgelse valgt at gå i dybden med relativt få Reddit posts og tweets i stedet for 

at arbejde med en større datamængde. Dette har givet os mulighed for at arbejde mere indgående 

med hvert tweet. En større datamængde ville have krævet en helt anden arbejdsform der potentielt 

kunne have ledt os til at overse vigtige elementer af ARMYs interne og eksterne kommunikation. 
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