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Abstract 
  

Titel: Sociala interaktioner på sociala medier - En studie om interaktionen på musikartisters 

Instagramkonton 

 

Title: Social Interactions on Social Media - A study of the interaction on music artists 

Instagram accounts 

  

Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och 

sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister 

och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i 

interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa 

undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och 

undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred 

förståelse för materialet. Undersökningens empiri består av 240 publiceringar, hämtade från 

fyra olika Instagramkonton. Resultatet av den empiriska undersökningen visar på att 

interaktionen mellan artist och fans ofta är ensidig samt styrs av artisten, fans ger respons 

direkt kopplat till det som publiceras på artisternas konton och de får sällan svar på det de 

skriver till artisterna. Fansen får en varierande inblick i vilka artisterna är privat och vad de 

gör på sin fritid, och fansens engagemang är också som störst vid publiceringar som på detta 

sätt är kopplade till artisternas privatliv. Fansen kan sägas ha en bred kännedom om 

musikartisten som de är intresserade av, medan det står oklart huruvida musikartisten har 

kännedom om vilka deras fans är. Den interaktion som förekommer mellan fansen handlar 

närmast uteslutande om att de tipsar varandra om sådant som har publicerats på artisternas 

konton, utöver detta förekommer sällan någon annan form av interaktion fansen emellan.  

  

  

  

Nyckelord: Fans, musikartist, interaktion, kommunikation, parasocial interaktion, sociala 

medier, Instagram, virtuella gemenskaper, nätgemenskap, community. 
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1. INLEDNING 

 

Detta inledande kapitel presenteras de inledande tankar som ledde fram till idén för 

undersökningen, undersökningens syfte och frågeställningar samt nyttan med 

undersökningen. I kapitlet ges även en kort översikt över fältet. Kapitlet avslutas med 

definitioner av några av undersökningens centrala begrepp. 

 

 

Sedan internet blev tillgängligt för allmänheten har fans samlats online för att med varandra 

diskutera kring den musik och de musikartister som intresserar dem. Utvecklingen av 

virtuella gemenskaper likt dessa har gått från fanklubbar och communities1 på webbplatser 

där kommunikationen främst skett mellan fansen själva, till att musikartister skapar konton på 

sociala medier där de i en större omfattning finns tillgängliga för fansen att kommunicera 

med. Dessa konton på sociala medier kan fansen följa, skriva meddelanden till musikartister 

och där få tillgång till olika slags information som rör dem. Samtidigt har fansen också 

möjlighet att också interagera med varandra. Musikartister får genom sociala medier i sin tur 

en kanal via vilken de kan kommunicera direkt till sina fans och kan hålla dem uppdaterade 

kring exempelvis konserter och ny musik som släpps samt att det också finns möjlighet att nå 

ut till nya potentiella fans.  

 

Denna undersökning är centrerad kring fyra sångare och soloartister, vilka härefter benämns 

endast som artister, samt deras fans. Det som har undersökts är den interaktion som tar plats 

på artisternas individuella konton på den sociala media plattformen Instagram, fyra konton 

som skulle kunna liknas vid separata communities som har formats kring dessa artister. 

Nyttan med att genomföra en undersökning likt denna är bland annat att en större kunskap 

gällande denna typ av interaktion kan hjälpa artister, eller de personer som arbetar med deras 

Instagramkonton, att utveckla strategier för hur de ska kommunicera på kontot. För de artister 

som använder Instagram som en slags marknadsföringskanal, finns ett värde i kunskap kring 

                                                
1 Ordet community är ursprungligen ett engelskt ord som har blivit ett vedertaget svenskt uttryck och 

återfinns i Svenska Akademiens ordlista. Med community åsyftas en form av socialt nätverk, så som 

webbforum, intressegrupp, diskussionsgrupp eller nätförening. I denna undersökning används ordet 

för att beskriva olika mötesplatser på nätet som fans tidigare använt eller använder idag för att komma 

i kontakt med musikartister och varandra. På svenska används community i obestämd form singular. 

Ordet böjs till communityn i bestämd form singular samt till communities i obestämd form i plural. 
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hur fans reagerar och svarar på det som publiceras och vad som intresserar och engagerar. 

Vidare finns också ett värde ur ett sociologiskt perspektiv att få större förståelse för hur 

interaktionen ter sig på denna typ av communities online.  

  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att redogöra för hur interaktionen mellan artist och fans, samt fans 

emellan, ser ut på fyra svenska artisters Instagramkonton, med ett fokus på att beskriva vilka 

mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. 

 

Tyngdpunkten låg på att ge ett brett perspektiv över interaktionen, samt finna likheter och 

skillnader som förekommer i interaktionen. Det har undersökts huruvida fansen får svar från 

artisten när de skriver till den, samt huruvida fansen kommunicerar med varandra. Vidare har 

det också undersökts om det finns mönster att utläsa vad gäller likheter och skillnader i hur 

fansen engagerar sig genom att lämna gillamarkeringar2 och kommentarer3 på det som 

publiceras, som tyder på att en viss typ av publiceringar engagerar i större eller mindre 

utsträckning jämfört med andra.  

 

Interaktionen har även undersökts utifrån faktorer som generationsskillnader mellan de olika 

artisterna och deras olika målgrupper, samt ur ett genusperspektiv. Dessa faktorer har inte 

legat i fokus för undersökningen, men har berörts utifrån vad som har uppmärksammats 

under analysen av empirin.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

● Hur ser interaktionen ut mellan artist och fans, samt fansen emellan? 

● Vilka mönster i interaktionen kan urskiljas vid en jämförelse mellan dessa fyra 

Instagramkonton? 

 

                                                
2 En användare kan klicka på en symbol som genererar vad som kallas en gillamarkering, vilket 

innebär att användaren uppskattar det som har publicerats.  
3 Till varje publicering finns ett kommentarsfält där användare kan lämna textmeddelanden. 
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1.2 METODOLOGISKA DILEMMAN 

1.2.1 Vem publicerar och vem svarar? 

När undersökningens metod skulle utformas uppstod ett par dilemman som krävde ett tidigt 

ställningstagande gällande huruvida perspektivet hos de personer som studerades skulle ingå i 

undersökningen. Ett beslut togs att de individer som ingår i undersökningen inte skulle 

tillfrågas, som följd av undersökningens begränsade tidsram. Detta ledde till att metodens 

utformning lämnade oklarheter över vem som faktiskt publicerar på de Instagramkonton som 

ingår i undersökningen samt huruvida de som engagerar sig i publiceringarna är fans till 

artisten.  

 

Att försöka klargöra om de personer som ger respons på det som publiceras är fans till 

artisten skulle en omfattande undersökning krävas, som inte rymdes inom tidsspannet för 

denna undersökning. Därför behövde begreppet fans diskuteras och definieras utifrån vad det 

innebär i denna specifika undersökning. Detta görs längre ner under punkt 1.4. 

 

Medan begreppet fans är högst väsentligt att diskutera kring, är vetskapen gällande vem som 

publicerar på de Instagramkonton som ingår i undersökningen inte fullt lika betydande. Även 

om en sådan vetskap hade tillfört ytterligare en dimension till undersökningen. I denna 

undersökning låg istället vikten på upplevelsen hos fansen, det vill säga om de upplever att 

det är artisten som kommunicerar till dem eller inte. Varför detta är en betydande och 

avgörande punkt föranleds av utformningen av undersökningens syfte som inte handlar om 

att redogöra för vilka som interagerar, utan att redogöra för hur interaktionen ser ut. Ur ett 

sådant perspektiv är det inte av vikt vem som egentligen gör publiceringarna, om de som ger 

respons på dem har uppfattningen att det är artisten de interagerar med. Försök att komma i 

kontakt med de artister vars Instagramkonton ingår i undersökningen, eller personer som 

arbetar runt dem, hade varit ett möjligt tillvägagångssätt för att försöka få kunskap om vem 

det är som publicerar på kontona. Men då det på alla konton framstår som att det är artisten 

själv som gör alla publiceringar gjordes ett antagande att det också är så man vill att det ska 

framstå, vare sig det är så det ligger till eller inte. Utifrån detta antagande ifrågasattes 

sannolikheten att få ett sanningsenligt svar på frågan, och härefter togs beslutet att lämna 

detta utanför undersökningen och till eventuellt kommande fortsatta studier. I 
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undersökningen formuleras det som så att det är artisterna själva som publicerar, då detta är 

uppfattningen man får av de publiceringar som ingår i undersökningen.  

 

1.3 FÄLTÖVERSIKT 

Internets genombrott under 1990-talet samt sociala mediers uppkomst under 2000-talet 

förändrade möjligheterna för artister och fans att komma i kontakt med varandra. Via sociala 

medier plattformen Instagram kan kommunikation ske mellan artist och fans, genom 

publiceringar i form av stillbild, rörlig bild samt text, på artistens officiella konto. Ett konto 

som är öppet för alla att besöka och följa. Det som publiceras kan vara allt från tips om ny 

musik och spelscheman för kommande konserter och turnéer, till bilder och anekdoter 

hämtade ur artistens privatliv. Till dessa publiceringar kan alla som är registrerade användare 

på Instagram lämna gillamarkeringar samt kommentarer i publiceringens tillhörande 

kommentarsfält. I kommentarsfälten finns det inte bara möjlighet för fans att kommunicera 

direkt till artisten, utan det finns även möjlighet för fansen att kommunicera med varandra.  

 

Nedan följer en kortare bakgrundsinformation om hur utvecklingen har sett ut från 1990-tal 

till nutid, vad gäller olika fanklubbar och communities formade kring musik på nätet. Något 

som är menat att bidra till en större förståelse för hur dessa mötesplatser på nätet fungerar och 

har förändrats över tid, som är väsentlig att ha med sig genom undersökningen och vid det 

resultat som presenteras och analyseras under kapitel 4. Vidare diskuteras den typ av 

kommunikation som dessa communities och sociala medier möjliggör för.  

 

1.3.1 Virtuella gemenskaper - då och nu 

Virtuella gemenskaper används som ett samlingsbegrepp för fanklubbar och communities på 

nätet. Innan uppkomsten av sociala medier i mitten av 2000-talet fanns virtuella gemenskaper 

som skapats kring musik och artister, främst på olika webbplatser i form av exempelvis 

forum. Paul Théberge beskriver hur utvecklingen av fanklubbar på internet under 1990-talet 

gick från att främst vara skapade av fansen själva, till att även artister och personer som 

arbetade runt dem började intressera sig för att skapa egna webbplatser som också skulle 

fungera som mötesplatser för fansen där de kunde interagera med varandra. Där kunde 

information rörande artisten kommuniceras direkt till fansen och ibland fanns det också 

möjlighet för fansen att kommunicera med varandra. Théberge menar att dessa webbplatser 
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till stor del användes för att sälja in olika produkter, som exempelvis band t-shirts och 

liknande.4 Samtidigt kunde dessa webbplatser även fungera som en slags informationskanal 

via vilken information rörande kommande och pågående turnéer delades med fansen, som 

exempelvis turnéscheman eller foton och videor från turnéer, som fansen ibland hade 

möjlighet att diskutera kring sinsemellan, direkt på webbplatsen.5 

 

Marjorie D. Kibby menar att communities ofta associeras med geografisk avgränsade platser. 

Kibby menar att det var avsaknaden av en gemensam fysisk plats, för fans till country- och 

folksångaren John Prine att mötas, som ledde fram till att en webbplats istället fick bli platsen 

för detta community av fans. Denna webbplats var skivbolaget "Oh Boy Records", grundat 

bland annat av John Prine själv, egna webbplats och år 1996 skapade de där en chattsida, på 

vilken fansen kunde mötas, utbyta information och diskutera med varandra.6 Chattsidan, eller 

forumet som det också kan kallas, fungerade på så sätt att fansen kunde svara på andras 

meddelanden, eller skriva egna fristående meddelanden för att starta en diskussion med de 

andra fansen. Enbart en viss mängd meddelanden kunde vara synliga, Vilket betyder att vid 

en viss mängd meddelanden försvann det äldsta när ett nytt skrevs).7 Fansen hade olika syften 

till varför de engagerade sig i forumet, en del använde det för att få information, några för att 

möta människor som de hade gemensamma intressen med, andra för att dels dela och dels 

validera sina musikrelaterade åsikter och erfarenheter. Vissa av användarna ansåg att det var 

specifikt den sociala kontakten med andra var det absolut viktigaste, för dem var det inte 

ämnet som diskuterades som hade störst betydelse, utan det var mötet och kommunikationen 

med andra som var det primära syftet med att engagera sig i forumet.8  

 

Myspace var ett av världens första sociala medier.9 Myspace lanserades 2004 och syftet med 

webbplatsen var att fungera som en plats där musiker och fans kunde interagera med varandra 

och ägna sig åt att dela och diskutera kring musik med varandra. På Myspace fanns 

inledningsvis två användartyper, en för om du är en vanlig användare och en för de som är 

                                                
4 Théberge, Paul. Everyday Fandom: Fan clubs, blogging, and the quotidian rythms of the internet. 

Canadian Journal of Communication. vol. 30 (2005): 485–502. s 493 
5 Ibid. s. 494 ff. 
6 Kibby, Marjorie D. Home on the page: a virtual place of music community, Popular Music. Vol. 19, 

No. 1 (2000): 91-100. s. 91 
7 Ibid. s. 98 
8 Ibid. s. 97 
9 Boyd, Danah M. och Ellison, Nicole B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. 

Journal of Computer-Mediated Communication. vol. 13 (2008): 210–230. s. 216  
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musiker. Oberoende av vilken användarprofil som används har alla användare möjlighet att 

dela med sig av personlig information, bilder och videos. Användarprofilen reserverad för 

musiker har bland annat också funktioner som låter användaren publicera musikspår, 

spelscheman och ger användarna även möjlighet att sälja musik.10 Danah M. Boyd och 

Nicole B. Ellison menar att Myspace var ömsesidigt fördelaktigt för musiker och fans, på så 

sätt att musiker ville ha möjlighet att få kontakt med sina fans, medan fans önskade få 

uppmärksamhet från sina idoler.11 Webbplatsen Myspace.com finns kvar än idag.  

 

De sociala medier som idag är bland de största saknar ett fokus likt Myspace, och fungerar 

mer som samlingsplatser för alla olika typer av människor med sina brett skilda intressen och 

syften med sina profiler. Det de alla har gemensamt är att de som är registrerade användare 

har en egen profil, eller konto, där de kan publicera eget innehåll i form av bild, video och 

text som andra användare har möjlighet att på olika sätt engagera sig i, exempelvis lämna 

kommentarer till publiceringarna eller klicka i en gillamarkering för att visa att de på något 

sätt tyckte om det som publicerades, samt att användarna har möjlighet att kommunicera med 

varandra. Instagram, som står i fokus i denna undersökning, lanserades år 2010. Manar Saad, 

Aljawhara Mohammad, Rahaf Hamri och Ghada Fahadkom i sin studie fram till ett resultat 

som visade att de kontona på Instagram med flest följare tillhör olika berömda personer, och 

att en stor del av dessa konton tillhör musiker. 12 

 

1.3.2 Parasocial interaktion 

Begreppet “Parasocial interaktion" myntades 1956 av Donald Horton och Richard Wohl. 

Parasocial interaktion syftade då till den interaktion och relation som upplevs av 

medlemmarna av en publik när de genom exempelvis tv möter olika artister och berömda 

personer. Horton och Wohl menade att publiken genom dessa möten kunde uppleva en slags 

relation till dessa personer, och att de kunde komma att uppleva det som att de känner dem. 

Denna relation är dock ensidig på så sätt att publiken känner till tv-personligheterna, medan 

tv-personligheterna inte känner till publiken. Att det trots denna ensidighet kan upplevas av 

publiken som att det finns ett samspel, skulle kunna förklaras med att den andra parten på 

                                                
10 Suhr, Cecilia H. Social media and music - the digital field of cultural production. New York: Peter 

Lang Publishing, 2012. s. 33 f. 
11 Boyd och Ellison, 2008, s. 217 
12 Saad, Manar, et al. DATA MINING: Analysis of a Social Data Visualization Web Site (Instagram). 

International Journal of Computer Networks and Communications Security. vol. 6, no. 4 (2018): 76–

78. s. 77 f. 
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olika sätt kan främja illusionen av intimitet. Samt att också det finns en avsikt att individerna 

i publiken ska uppleva det som att det som kommuniceras, sägs till dem personligen.13  

 

Med tiden har teorin om parasocial interaktion följt den tekniska utvecklingen och efter 2000-

talet har den kommit att utvecklas. Från att enbart innefatta medium som tv och radio har den 

kommit att även användas i forskning som rör relationer och interaktion mellan berömda 

personer och deras fans som tar plats på olika sociala medier. Gayle S. Stever och Kevin 

Lawson publicerade 2013 en artikel rörande plattformen Twitter, och hur skådespelare samt 

sångare använder den för att kommunicera med sina fans. I sin studie kom de bland annat 

fram till att Twitter kan användas för att få bättre förståelse för parasocial interaktion, vilket 

de beskriver som en slags obesvarade interaktion som inte rör sig fram och tillbaka mellan 

inblandade parter, och som sker mellan individer som har olika status och kännedom om 

varandra.14 I sin artikel beskriver Stever och Lawson parasocial interaktion som interaktionen 

och relationen mellan berömda personer och fans, och på samma sätt som Horton och Wohl 

menar de att berömda personer är välkända för sina fans, medan celebriteter har mycket lite, 

om något alls, kännedom om vilka fansen är.15 De beskriver Twitter som en bra plattform för 

berömda personer att, på ett personligt plan, kommunicera med sina fans, och menar att 

plattformen verkar vara ett nytt forum för parasocial interaktion att ta plats. De menar vidare 

att plattformen också ger möjligheter för fans, både individuell och som grupp, att bli bättre 

känd för de berömda personer som de följer.16 Denna studie redogörs för närmare under 

punkt 2.4 i kapitel 2 som innehåller teori och tidigare forskning.   

 

De möjligheter som Stever och Lawson beskriver gällande interaktion mellan berömda 

personer och deras fans, samt möjligheter för båda parter att få kännedom om varandra, fanns 

inte på samma sätt innan genombrottet av sociala medier och internet. Även plattformen 

Instagram som ingår i denna undersökning skapar samma möjligheter. Båda dessa plattformar 

möjliggör för en form av kommunikation som skiljer sig från envägskommunikation, och 

således också skiljer sig från andra kanaler för kommunikation, som exempelvis tv och radio. 

                                                
13 Oxford University Press. Parasocial interaction - Oxford Reference. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100305809?rskey=IKh633&result=2 

(Hämtad 2019-01-07) 
14 Stever, Gayle S. och Lawson, Kevin. Twitter as a Way for Celebrities to Communicate with Fans: 

Implications for the Study of Parasocial Interaction. North American Journal of Psychology. vol. 15, no. 2 

(2013):339-354. s. 339 
15 Ibid. s. 341 
16 Ibid. s. 340 f. 
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Istället finns möjlighet för en interaktion att ta plats mellan både artist och fans samt även 

fansen emellan. Parasocial interaktion på sociala medier skulle kunna placeras mellan 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Envägskommunikation ger ingen 

möjlighet för mottagaren att ge en direkt respons på det som kommuniceras. 

Tvåvägskommunikation förutsätter istället att det sker ett samspel mellan båda parter, där 

båda ges möjlighet att kommunicera och det sker en växling i roller på så sätt att båda parter 

agerar sändare och mottagare. Parasocial interaktion på sociala medier har likheter med båda 

dessa typer av kommunikation på så sätt att parterna har möjlighet att växla i roller som 

sändare och mottagare, samtidigt som att så inte måste eller nödvändigtvis sker. En artist som 

gör en publicering på sitt Instagramkonto kan låta bli att ta del av den respons som 

publiceringen får, och därmed inte växla från sändare till mottagare. Samtidigt kan en artist ta 

del av respons på det som publiceras men utan att på något sätt göra detta känt för omvärlden. 

Det kan utifrån vara omöjligt att säkerställa om artisten mottagit det som fans kommunicerat 

till den (se figur 1). Detta går endast att säga med säkerhet i de fall där artisten har svarar på 

de kommentarer som fansen skriver i de kommentarsfält som tillhör publiceringarna på 

kontot.   

 

 

Figur 1. Illustration för att beskriva osäkerheten 

gällande huruvida artister växlar roll och blir en aktiv 

mottagare.  

  

På Instagram finns förutsättningar för tvåvägskommunikation mellan artister och fans, men 

här kan frågan ställas om de kriterier som finns för en tvåvägskommunikation uppfylls, eller 

om interaktionen mer liknar parasocial interaktion. Detta berörs vidare i resultatanalysen i 

kapitel 4.    
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1.4 DEFINITIONER 

Nedan följer fem begrepp som är centrala för undersökningen, här nedan definieras den 

specifika innebörd som begreppen har i just denna undersökning.  

 

1.4.1 Fans  

Roy Shuker beskriver fans som personer som följer musiken skapad av utvalda artister, såväl 

som deras liv, och att det kan variera hur mycket de engagerar sig i artisten. Vidare menar 

Shuker att det finns en skillnad mellan någon som kan beskrivas som en musikentusiast och 

ett fan, på så sätt att entusiasten kan vara enbart intresserad av musiken i sig, medan fans 

utöver musiken även intresserar sig för artistens liv och person, eller persona.17 Eva 

Kjellander menar att det finns svårigheter i att definiera vad ett fan och fanskap är. Att det 

kan vara så att även om personer rör sig inom samma sociala grupp och delar samma intresse, 

är det nödvändigtvis inte så att de alla ser sig själva som fans.18 Samtidigt kan nivån på vilken 

de utövar sitt fanskap ha inverkan på huruvida de ses som fans av andra fans. Kjellanders 

modell över fanskap innehåller fem olika nivåer, konsument, fan, kultfan, hardcorefan och 

fanproducent. De olika nivåerna skiljer sig i hur stort intresse och engagemang ett fan har, 

hur stor kunskap fanet har kring artister och marknad samt hur fanskapet manifesteras. En 

konsument beskrivs ha ett allmänt intresse, generell kunskap samt på något sätt införskaffar 

sig musik från de genrer den uppskattar, medan en fanproducent har ett visst samröre med 

artisten och driver hemsidor eller fanklubbar, har kunskap om marknaden samt är 

vinstdrivande eller fungerar som en autenticitetmarkör gentemot exempelvis journalister och 

forskare.19 

 

Begreppet “fans” är centralt i denna undersökning, och därför är det av vikt att definiera vad 

begreppet innebär i denna specifika undersökning. Problematiken ligger i att alla de personer 

vars engagemang undersöks, inte varit möjliga att tillfråga för att ta reda på deras nivå av 

fanskap, eller om de ser på sig själva som fans. Detta innebär att det inte har gått att 

säkerställa att de personer som lämnat gillamarkeringar och kommentarer på de 

Instagramkonton som ingått i undersökningen, faktiskt är fans till artisten som de 

                                                
17 Shuker, Roy. Key concepts in popular music. London: Routledge, 1998. s. 116 f. 
18 Kjellander, Eva. Jag och mitt fanskap - vad musik kan betyda för människor. Örebro: Örebro 

universitet, 2013. s. 17 
19 Ibid. s. 18 f. 
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kommunicerar med. Dessa personer kan vara allt från personer som engagerat sig i en 

publicering för att det var specifikt publiceringen de fann intressant, och inte nödvändigtvis 

artisten vars konto den publicerades på, till personer som Kjellander beskriver som 

fanproducenter, och allt där emellan. För att undersökningen skulle bli begriplig behövdes 

dock ett begrepp definieras för de personer som engagerar sig i de publiceringar som ingår i 

undersökningen. En majoritet av de kommentarer som lämnats kan beskrivas som positiva 

meddelanden riktade till artisten, som uttrycker beundran för artisten, en längtan efter 

framtida musik och konserter eller beskrivningar kring hur mycket artistens musik och 

konserter uppskattas. Det som kommer i uttryck i kommentarsfälten visar på ett intresse för 

och engagemang i artisten på en nivå som överensstämmer med Shuker och Kjellander 

beskrivningar och definitioner av fans och fanskap. Utifrån detta togs beslutet att definiera de 

som engagerar sig i de publiceringar som studerats, som fans, men med betoning på att det 

finns en ovisshet gällande hur nivån på intresse och engagemang ser ut och varierar mellan 

personerna. 

 

1.4.2 Interaktion 

Interaktionen åsyftar kommunikationen genom bild och text som förekommer mellan artist 

och fans, samt fansen emellan, på de fyra Instagramkonton som ingår i undersökningen.  

 

1.4.3 Engagemang 

I den här undersökningen syftar begreppet engagemang på när det lämnas en gillamarkering 

eller en kommentar till en publicering. Engagemang är synligt hos varje enskild publicering i 

form av siffror över hur många som har lämnat en gillamarkering eller kommentar samt i 

skriven text i publiceringens tillhörande kommentarsfält. Engagemangets omfång kommer att 

mätas genom att räkna på de siffror som tillhandahålls tillsammans med varje publicering, där 

lämnade gillamarkeringar och kommentarer står angivna i exakta antal. Engagemang 

undersöks också utifrån vad som skrivs i kommentarerna.  

 

1.4.4 Publiceringstyper och kommentarstyper 

Begreppen publiceringstyper och kommentarstyper förekommer ofta i undersökningen. Det 

syftar till de olika typer av publiceringar samt kommentarer som identifieras förekomma på 
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artisternas Instagramkonton. Arbetet med att identifiera dessa typer, samt en närmare 

beskrivning av vad de innebär redogörs för i kapitel 3.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är relevant för undersökningen 

och ligger som grund för resultatanalysen i kapitel 4. Det som presenteras här är tidigare 

forskning som berör interaktion som tar plats på nätet, båda fans emellan samt mellan 

berömda personer, då bland annat musiker och sångare, och deras fans.  

 

 

I detta kapitel presenteras fyra artiklar som alla har relevans för undersökningens metod och 

analys av resultatet. De berör bland annat olika virtuella gemenskaper och hur de används, 

deras funktioner och vad de fyller för syften för användarna. De tar även upp och beskriver 

hur gemenskap och relationer antingen kan upplevas eller formas på dessa mötesplatser, samt 

eftersträvar att förklara den typ av interaktion som där tar plats. De två artiklar som 

presenteras under punkt 2.3 samt 2.4 gäller studier av plattformen Twitter. Denna plattform 

ingår inte i denna undersökning, men forskningen är fortfarande relevant då Twitter och 

Instagram är lika varandra sett till hur de fungerar och används och har likvärdiga 

förutsättningar för interaktion mellan fans och artist, samt fans emellan. På både Twitter och 

Instagram har artister egna konton där de har möjlighet att publicera både bild och text, och 

fans har möjlighet att svara genom att lämna kommentarer till det som publiceras. På båda 

dessa plattformar har fans också möjlighet att möta och kommunicera med varandra.  

 

2.1 VIRTUELLA GEMENSKAPER  

Paul Théberge beskriver hur fanklubbar på internet senare kom att benämnas som 

communities. Detta var communities där det förekommer en regelbunden och direkt form av 

kommunikation mellan artist och fans, och som har fått en viktig roll att spela i relationen 

mellan artist och fans samt även fansen emellan.20 Théberge menar att fanklubbar på internet 

                                                
20 Théberge, 2005, s. 493  
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fungerar som kanaler via vilka fansen önskan om att få kontakt med artister kanaliseras, 

samtidigt som de för artisten kan vara ett medel för att föra fram information om exempelvis 

turnéer eller ny musik som ska släppas.21 Fanklubbar på internet fungerar som ett forum för 

en löpande och ömsesidig interaktion mellan artister och fans, samt fans emellan. Det 

förekommer dock variationer i interaktionen gällande hur pass närvarande och delaktig 

artisten är och kan röra sig mellan allt från dagliga meddelanden och uppdateringar från 

artistens sida där fansen ibland får en inblick i vem artisten är privat, till att webbplatserna 

mest fungerar som ett medium för att sälja produkter och konsertbiljetter.22 

 

2.2 INTERAKTION MELLAN FANS 

Marjorie D. Kibby menar att det utbyte av information mellan fans som tar plats på nätet, 

leder till hos dem en upplevelse av en gemenskap, såväl mellan fansen själva som med 

artisten de intresserar sig av, trots att de befinner sig på geografiskt skilda platser och har 

skilda behov och erfarenheter.23 I sin studie av det community som skapades 1996 kring 

artisten John Prine redogör hon för de relationer som skapades mellan de fans som var aktiva 

på chattsidan, där 60 % av de tillfrågade ansåg sig ha knutit vänskapsband med personer som 

de interagerat med på chattsidan, varav en stor andel av dem fortsatt att kommunicera utanför 

chattsidan och även träffats personligen. Undersökningen visade även att chattsidans primära 

användningsområden var, i följande ordning, umgänge, utbyte av musikrelaterade 

erfarenheter, utbyte av musikrelaterad information. Kibby menar att chattsidan användes av 

fansen för att få kontakt med varandra, och gav dem en känsla av plats, en plats som var deras 

och där de hörde hemma, och med det även en identitet.24 Bara två år efter att chattsidan 

skapades var den mestadels en plats för umgänge fansen emellan, medan omnämnanden och 

samtal om artisten till stor del lös med sin frånvaro.25 

 

                                                
21 Ibid. s. 486 
22 Ibid. s. 497 f. 
23 Kibby, 2000, s. 91 
24 Ibid. s. 94 
25 Ibid., s. 96 
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2.3 INTERAKTION MELLAN BERÖMDA 

PERSONER OCH FANS 

Alice Marwick och Danah Boyd genomförde en studie där de samlade in data från de 300 

Twitterkonton med flest följare, konton som tillhörde bland annat skådespelare, musiker, 

politiker, tv-stjärnor, företag och organisationer. De studerade hur dessa personer använder 

Twitter, om det är de själva som publicerar på sina konton, samt huruvida de svarar på det 

som deras fans skriver till dem.26 

 

De menar att de sätt som berömda personer använder Twitter, förstärker de maktskillnader 

som finns mellan dem och deras fans på så sätt att Twitteranvändare kanske vanligen ser på 

sina följare som vänner och bekanta, medan berömda personer ser dem som fans. Samt att det 

också finns ett ömsesidigt erkännande, mellan celebriteter och fans, gällande deras skilda 

status. Vidare menar Marwick och Boyd att interaktionen dem emellan rör sig förbi 

parasocial interaktion och vad som definierar parasociala relationer då Twitter som medium 

möjliggör en ömsesidig interaktion.27  

 

Marwick och Boyd menar att fans skriver till berömda personer både i hopp om att få ett svar, 

samt för att visa att det finns en relation dem emellan. De gånger som fans får ett svar, blir 

svaret till en slags statusmarkör som visas upp inför andra fans. Berömda personer beskrivs 

svara sina fans i syfte att skapa en slags kontakt och tillgänglighet, ge tillbaka till lojala fans 

samt som ett sätt att hantera och styra över sin popularitet bland fansen.28 Twitter möjliggör 

för berömda personer att skapa en känsla av närhet och förtrogenhet mellan dem och sina 

fans, men i vilken utsträckning de nyttjar denna möjlighet varierar. Många celebriteter 

använder i stor utsträckning Twitter i marknadsföringssyfte, medan andra skriver om 

personliga ämnen och delar med sig av sina privatliv. I sin artikel ställer de sig tveksamma 

till huruvida denna interaktion är detsamma som parasocial interaktion, och menar att det inte 

ska dras förhastade slutsatser om att denna känsla av närhet är falsk. De menar att om Twitter 

har möjlighet att skapa en känsla av löpande kontakt mellan personer som är vänner och 

                                                
26 Marwick, Alice och Boyd, Danah. To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. 

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. vol. 17, no. 2 

(2011):139–158. s. 142 f. 
27 Ibid. s. 144 
28 Ibid. s. 145 
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bekanta i verkliga livet, så kan möjligen också en lika giltig känsla av kontakt och kännedom 

komma ur att följa en berömd person. Den ursprungliga beskrivningen av parasocial 

interaktion var att det handlade om en interaktion som felaktigt upplevs som ömsesidig, 

Marwick och Boyd menar att Twitter har bidragit till att förändra den parasociala dynamiken 

genom att möjliggöra en ömsesidig interaktion.29 

 

I artikeln beskriver de vad de kallar för en uppfattad tillgänglighet. Marwick och Boyd lyfter 

ett exempel där en artist bland annat uttrycker hur mycket hon älskar Twitter, då plattformen 

möjliggör för henne att hålla kontakten med fansen samt att hon, genom privata 

meddelanden, försöker svara så många av sina fans som möjligt. De belyser här det faktum 

att artisten skulle kunna hävda att hon interagerar med sina fans privat utan att faktiskt göra 

det, alternativt att det skulle kunna vara en assistent snarare än hon själv som svarar. 30 

 

I studien kom de fram till att Twitter skapar en ny förväntan på intimitet mellan berömda 

personer och fans, och att även celebriteter behöver lära sig de metoder som används av icke 

berömda för att få status och uppmärksamhet på nätet. Twitter fungerar till viss del som ett 

verktyg för att föra kända personer och fans närmare varandra, men att en obalans i status 

mellan de båda parterna däremot kvarstår.31 

 

2.4 PARASOCIAL INTERAKTION PÅ 

TWITTER 

Tidigare I kapitel 1 under punkt 1.3.2 nämndes studien av Stever och Lawson som handlar 

om hur skådespelare samt sångare använder plattformen Twitter för att kommunicera med 

sina fans, i vilken teorin om parasocial interaktion tillämpades. Totalt studerades 12 

Twitterkonton, vara sju tillhörde skådespelare och fem tillhörde sångare.32 Alla av de 

studerade använde Twitter för att kommunicera om deras arbete, berätta om saker de gillar 

eller ogillar och berätta om personliga och privata saker som inte har med deras arbete som 

skådespelare eller sångare att göra, och Stever och Lawson menar att det skapar en känsla av 

                                                
29 Ibid. s. 147 f. 
30 Ibid. s. 150 f. 
31 Ibid. s. 155 f. 
32 Stever och Lawson, 2013, s. 344 
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att vara nära den berömda personen.33 Twitter verkar vara ett verktyg som har flera 

funktioner för olika berömda personer, som används dels för social kommunikation, dels som 

ett marknadsföringsverktyg och dels som ett verktyg för dem att kommunicera med sina 

fans.34 Studien kunde visa på att alla berömda personer kommunicerade direkt till 

individuella fans, men i varierande utsträckning.35  

 

Vidare beskriver de parasociala relationer, som är en relation där fansen har kännedom om 

den berömda personen, och menar att denna relation tidigare har ansetts vara helt och hållet 

ensidig och att fansens kännedom varit obesvarad.36 Deras studie visar ett resultat som tyder 

på att Twitter är med och omformar denna relation. En sångare vars Twitterkonto ingick i 

studien, var Josh Groban. Stever och Lawson menar att även om Groban inte har lika stor 

kännedom om varje individuellt fan, som de har om honom, är han fortfarande medveten om 

dem som grupp, och han tar del av det de skriver i tillräckligt stor utsträckning för att kunna 

bilda sig en uppfattning om vilka de är, hur de tänker och också vad de förväntar sig av 

honom.37 Också övriga celebriteter vars Twitterkonton studerades verkar i någon utsträckning 

läsa det som fansen skriver och ibland även svara fansen, samt att de verkar ha en 

generaliserad uppfattning om vem deras fans är. Berömda personer som för en dialog med 

sina fans och som läser det fansen skriver och även svarar dem, engagerar sig i en ny form av 

diskurs som är ny för interaktion mellan berömda personer och deras fans.38  

 

Enligt Stever och Lawson använder berömda personer Twitter å ena sidan för att få kontakt 

med sina fans och för att göra relationen mellan dem mer verklig, men å andra sidan har 

fansen fortfarande samma slags begränsade tillgång till celebriteten som de alltid haft. Och de 

menar att detta tyder på att denna typ av relation ändå ger fansen någon form att 

tillfredsställelse som väger upp för de negativa aspekterna i form av brist på ömsesidig 

interaktion. Stever och Lawson ställer i sin artikel frågande till huruvida bristen på 

ömsesidighet tillslut får fans att vända ryggen åt och sluta interagera, eller om detta blivit en 

                                                
33 Ibid. s. 351 
34 Ibid. s. 349 
35 Ibid. s. 347 
36 Ibid. s. 349 
37 Ibid. s. 349 f. 
38 Ibid. s. 352 
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slags norm som fansen finner sig i. Dessa frågor besvaras inte i studien, men är frågor som de 

menar kan ligga till grund för fortsatt forskning.39  

 

3. METOD OCH MATERIAL 

 
Följande kapitel beskriver hur undersökningen har avgränsats, presenterar de artister som 

valts ut för undersökningen samt redogör för vilken metod som använts för att samla in 

materialet och slutligen den analysmetod som tillämpats.  

 

 

3.1 AVGRÄNSNINGAR 

För att genomföra undersökningen krävdes det en rad olika avgränsningar. De avgränsningar 

som gjordes redogörs för här nedan och innefattar val av plattform, val av artister samt hur 

urvalet av de publiceringar som ingår i undersökningen gjordes.  

 

3.1.1 Val av plattform 

För att avgöra vilken plattform undersökningen skulle avgränsas till genomfördes en 

förstudie. Redan innan förstudien genomfördes togs beslutet att välja bort plattformen 

Twitter, som berördes tidigare i kapitel 1 och 2, vilket är ett av dagens mest populära sociala 

medier. Denna plattform valdes bort med motiveringen att Twitter har begränsningar som 

påverkar kommunikationen, något som inte ansågs vara förenligt med syftet för denna 

undersökning. Twitter har ett max-antal på 280 tecken som får skrivas vid en publicering 

samt vid kommentarer till publiceringar, vilket är en begränsning som kan antas ha en viss 

påverkan på hur artister och fans kommunicerar. Och då syftet med undersökningen handlar 

om interaktion var det viktigt att välja en plattform där det både för artister och fans finns så 

få begränsningar som möjligt för båda parter att kommunicera och interagera. 

 

Valet av plattform stod istället mellan Facebook, Youtube och Instagram, tre av dagens mest 

använda sociala medier. Många etablerade artister har konton på alla tre, men för att kunna 

                                                
39 Ibid. s. 350 
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genomföra en djupgående undersökning som också är genomförbar under tiden för 

undersökningen valdes endast en av dessa tre. För att slå fast vilken, genomfördes en 

förstudie för att utforska vilken av de tre plattformarna som artister är som mest aktiva med 

att göra publiceringar på sina konton, samt var fans är mest aktiva gällande att engagera sig i 

det som artisterna publicerar.  

 

För förstudien valdes den svenska popartisten Darin, som har ett officiellt konto på både 

Facebook, Youtube och Instagram. Följande siffor är hämtade under oktober 2018. 

Facebooksidan hade 187 077 följare och under augusti månad 2018 gjordes där sju 

publiceringar som i snitt hade 487 likes och 21 kommentarer. Kontot på Youtube hade 170 

087 prenumeranter och under augusti månad 2018 gjordes inga publiceringar, under år 2018 

gjordes totalt tre publiceringar mellan datumen 2018-05-04 och 2018-07-13 och de tre 

publiceringarna hade i snitt 56 likes och 5 kommentarer. Kontot på Instagram hade cirka 77 

800 följare och under augusti månad 2018 gjordes 13 publiceringar på kontot som i snitt fått 

2969 likes och 68 kommentarer.  

 

Utan att ha gjort fler exakta uträkningar likt dessa ovan tycktes ett liknande mönster 

framträda efter att ha undersökt samma saker på andra artisters konton på alla tre plattformar, 

som tydde på att engagemanget hos följarna i form av gillamarkeringar och kommentarer 

generellt är större på Instagram, samt att artisternas publiceringsfrekvens är något högre, 

jämfört hur det ser ut på Facebook och Youtube. Valet av plattform föll därför slutligen på 

Instagram, och motiveras av att både artister och fans tycks vara något mer aktiva på 

Instagram än på Facebook och Youtube, och en större aktivitet kan innebära att ett större 

empiriskt underlag kan samlas in vilket bidrar till undersökningens tillförlitlighet.  

 

3.1.2 Urval artister  
En del i undersökningens syfte var att genomföra en jämförelse mellan artisters 

Instagramkonton, och med hänsyn till den begränsade tiden för undersökningen bedömdes 

fyra artister vara en rimlig mängd. Utöver antalet artister krävdes även urvalskriterier för att 

kunna fastslå vilka fyra artister som skulle ingå i undersökningen. Dessa urvalskriterier ses i 

listan nedan. 

● Svenska artister 

● Popsångare och soloartister 

● Skriver på svenska på sina Instagramkonton 
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● Genus - Två kvinnliga och två manliga artister 

● Olika tid som verksam (räknas efter första skivsläppet) 

● Antal kommentarer och antal följare. 

 

Urvalskriterier rörande nationalitet och språk motiveras genom att ett mål med undersökning 

var att lägga en grund för vidare studier. Därför gjordes det i denna undersökning en ansats 

att begränsa undersökningen till en viss marknad, i detta fall den svenska eller skandinaviska 

marknaden. Snarare än att börja stort och undersöka artister som är kända världen över som 

istället skulle kunna lämpa sig som ett nästa eller kommande steg i ett led av forskning. 

Urvalskriteriet popsångare motiveras av att det hittades betydligt färre svenska soloartister 

inom andra genrer med aktiva konton på Instagram, därför föll valet på popsångare för att ge 

ett större urval av möjliga artister att välja mellan vilket skulle minimera svårigheterna att 

möta resterande urvalskriterier. Solosångare lämpade sig bättre för undersökningen än band, 

då det vid urval framkom att solosångare är mer benägna att vara personliga och dela med sig 

från sina privatliv, ett sätt att kommunicera som bedömdes vara intressant att titta närmare på 

sett till undersökningens syfte.  

 

Även urvalskriterierna gällande genus samt olika tid som verksam motiveras av 

undersökningens syfte där fokus ligger på kommunikation. Tanken bakom dessa två kriterier 

var att göra det möjligt att undersöka om några mönster i kommunikationen skulle kunna 

kopplas till genus eller generationsskillnader. Två kvinnliga samt två manliga artister valdes 

ut, för att undersöka om det fanns skillnader i hur de båda könen kommunicerar, samt hur 

fansen kommunicerar till dem. Vidare valdes en manlig samt en kvinnlig artister som varit 

verksamma sedan 1970-talet med en målgrupp som är något äldre, samt en manlig och en 

kvinnlig artist som varit verksamma sedan 2010-talet med en målgrupp som är något yngre, 

för att urskilja eventuella skillnader i kommunikationen som skulle kunna kopplas till 

generationsskillnader.   

 

Till sist behövdes även ett urvalskriterium gällande antal kommentarer och antal följare som 

utvalda Instagramkonton behövde ha. Det var av vikt att det varken finns för få kommentarer 

i kommentarsfälten, då det måste finnas något att undersöka, eller för många, då tiden för 

undersökningen är begränsad. Konton med ett snitt på omkring 5–50 kommentarer per 

publicering uppskattas lämpa sig för undersökningen. Dessutom ska de två konton tillhörande 

artister verksamma sedan 1970-talet ha så små skillnader i följarantal som möjligt, detsamma 
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gäller för de två konton tillhörande artister från 2010-talet. Alla fyra konton kan inte 

förväntas ha lika stort följarantal, då skillnaden i tid som verksam är så pass stor. De något 

lösa kriterierna för kommentarer och antal följare beror på att det förekommer stora 

variationer från konto till konto vilket gör det är svårt att fastslå exakta siffror.   

 

3.1.3 Artister som ingår i undersökningen 

Utifrån ovan nämnda urvalskriterier avgränsades undersökningen till följande artister som 

presenteras kort här nedan. Valet för de två artister som varit verksamma sedan 1970-talet 

föll på Eva Dahlgren och Tomas Ledin. Valet för de två artister som varit verksamma sedan 

2010-talet föll på Moa Lignell och Thomas Stenström. 

 

Eva Dahlgren släppte sitt första album 1978 med titeln “Finns det någon som bryr sig”.40 På 

sin egen webbplats beskrivs hon vara en av de mest uppskattade artisterna vi har idag, och att 

hon vid sitt släpp av albumet "En blekt blondins hjärta" 1991 blev fullständigt erkänd som en 

av Sveriges bästa sångerskor, textförfattare och kompositörer, ett album som även gav henne 

fem grammis. Sedan hennes första album 1978 har hon fortsatt att på olika sätt arbeta med 

musik samt släppt en rad album.41 Det senaste albumet, med titeln "Jag sjunger ljuset" 

släpptes 2016.42 Vid tiden för undersökningen hade hon 34 383 följare på sitt Instagramkonto 

med namn evgud.43  

 

Tomas Ledin debuterade med albumet “Restless mind” år 1972 och har sedan dess 

kontinuerligt släppt ny musik. Det senaste albumet som bestod av då helt nya låtar släpptes 

2013 med titeln “Höga kusten”. Där innan och efter har en rad samlingsalbum släppts.44 Vid 

                                                
40 Eva Dahlgren | Hela världen står i blom. Eva Dahlgren | Musik. http://evadahlgren.com/musik/ 

(Hämtad 2018-11-27) 
41 Eva Dahlgren | Hela världen står i blom. Eva Dahlgren | Biografi. http://evadahlgren.com/biografi/ 

(Hämtad 2018-11-27) 
42 Eva Dahlgren | Hela världen står i blom. Eva Dahlgren | Musik. http://evadahlgren.com/musik/ 

(Hämtad 2018-11-27) 
43 Eva Dahlgren, Eva Dahlgren (@evgud) • Instagram photos and videos. 

https://www.Instagram.com/evgud/ (Hämtad: 2018-11-27) 
44 AllMusic, Tomas Ledin | Album Discography | AllMusic. https://www.allmusic.com/artist/tomas-

ledin-mn0000978934/discography (Hämtad: 2018-11-27) 



23 
 

tiden för undersökningen hade han 20 934 följare på sitt Instagramkonto med namn 

tomasledin.45   

 

Moa Lignell debuterade med singeln “When I Held Ya” 2012, som vid tiden för 

undersökningen hade över 20 miljoner lyssningar på Spotify, vilket är fler lyssningar än vad 

både Eva Dahlgrens och Tomas Ledins mest lyssnade låtar har vid samma tidpunkt. Samma 

år som debutsingeln släpptes också debutalbumet “Different Path”. Som följdes upp av 

albumet “Ladies' Man” år 2015.46 2011 deltog Lignell i tv-produktionen “Idol” som sänds på 

tv4. Vid den inledande auditionen framför juryn som skulle besluta huruvida hon skulle gå 

vidare i programmet eller ej, framförde hon den ovan nämnda egenskrivna låten “When I 

Held Ya”. Hon slutade på en tredjeplats i tävlingen, och fick i december 2011 skivkontrakt på 

skivbolaget Universal i Stockholm, då bara 17 år gammal.47 Vid tiden för undersökningen 

hade hon 7174 följare på sitt Instagramkonto med namn lignellmoa.48  

 

Thomas Stenström mottog 2010 Ted Gärdestad-stipendiet49 och släppte sitt debutalbum "Nåt 

annat, nån annanstans" 2012. Stenströms debutsingel “Detsamma” blev en av de mest 

spelade svenska låtarna på P3.50 2014 slog han igenom med låten “Slå Mig Hårt I Ansiktet”.51 

Låten är hans mest lyssnade låt på Spotify, och hade vid tiden för undersökningen fler 

lyssningar än vad någon av de övriga tre artisternas mest lyssnade låtar på Spotify52 har. 

Sedan hans debutalbum har han släppt ytterligare två album, “Fulkultur” 2014 samt “Rör 

                                                
45 Tomas Ledin, Tomas Ledin (@tomasledin) • Instagram photos and videos. 

https://www.Instagram.com/tomasledin/ (Hämtad: 2018-11-27) 
46 United Stage, Moa Lignell - United Stage. https://www.unitedstage.se/se/artister/moa-lignell.aspx 

(Hämtad: 2018-11-27) 
47 Trus, Helena, Moa Lignell glad att hon inte vann ‘Idol’ | Aftonbladet. 

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/KvWvd4/moa-lignell-glad-att-hon-inte-vann-idol 

(Hämtad: 2018-11-27) 
48 Moa Lignell, Moa Lignell (@lignellmoa) • Instagram photos and videos. 

https://www.Instagram.com/lignellmoa/ (Hämtad: 2018-11-27) 
49 En fond vars syfte är att stödja unga och oetablerade låtskrivare samt sångare att utveckla sin 

musikaliska originalitet genom musikstudier utomlands eller i Sverige. 
50 Musikmakarna, Thomas Stenström | Musikmakarna. 

https://www.musikmakarna.se/sv/framgangar/thomas-stenstrom (Hämtad: 2018-11-27) 
51 Eliasson, Fredrik, En annan sida av Thomas Stenström - P4 Stockholm | Sveriges Radio. 2017-12-

01. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6833926 (Hämtad: 2018-11-27) 
52 Spotify är en tjänst för att lyssna på musik. 
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inte min kompis!” 2017.53 Vid tiden för undersökningen hade han 8881 följare på sitt 

Instagramkonto med namn thomasstenstrom.54 

 

3.1.4 Urval publiceringar och kommentarsfält 

Vilka publiceringar som skulle ingå i undersökningen behövde även de avgränsas, dels vad 

gäller antal och dels vad gäller när i tiden de publicerats. Antalet begränsades till 60 

publiceringar per konto. Fler publiceringar hade kunnat ge undersökningen och resultatet en 

större tillförlitlighet, men bedömdes vara svårt att hinnas gå igenom under tiden för 

undersökningen. Publiceringarna var 60 efter varandra följande publiceringar som sträckte 

sig över ett tidsspann då det fanns en variation i vad som publicerats på kontot. Att göra ett 

urval baserat på variation var viktigt då det ibland förekom att det under en lång tid endast 

publicerats exempelvis bilder hämtade ur artistens privatliv, medan det på ett annat konto 

under en lång tid endast publicerats bilder på artisten när den står på scen. Att avgränsa till en 

period då det finns en variation hos publiceringarna gav ett underlag till undersökningen där 

det var möjligt att undersöka om en viss typ av publicering fått ett större engagemang jämfört 

med en annan.  

 

Artisterna följdes inte i realtid, utan de publiceringar som ingår i undersökningen var redan 

publicerade vid tidpunkten då undersökningen påbörjades. De publiceringar som valdes ut låg 

mellan ett datumintervall som skiljer sig åt mellan alla fyra konton. Dessa datum kan ses i 

tabell 1 här nedan. Hur publiceringarna samlades in redogörs för under punkt 3.3 och hur 

publiceringarna analyserades redogörs närmare för under punkt 3.4.1. 

 

Under varje publicering finns ett kommentarsfält där det är möjligt för följare och andra 

användare att lämna kommentarer. I resultatanalysen ingår vad som uttryckts i alla 

kommentarer och kommentarsfält, men inte som djupgående analys då mängden var för stor 

för att detta skulle kunna genomföras under tiden för undersökningen. Hur kommentarer 

samlades in redogörs för under punkt 3.3 och hur de analyserades redogörs för under punkt 

3.4.2.  

 

                                                
53 Discogs, Thomas Stenström | Discography & Songs | Discogs. 

https://www.discogs.com/artist/4061252-Thomas-Stenström (Hämtad: 2018-11-27) 
54 Thomas Stenström, Thomas Stenström (@thomasstenstrom) • Instagram photos and videos. 

https://www.Instagram.com/thomasstenstrom/ (Hämtad: 2018-11-27) 
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Artist Datumintervall 

Eva Dahlgren 
Instagramkonto @evgud 

2017-12-18 till och med 2018-05-18 

Tomas Ledin 
Instagramkonto @tomasledin 

2018-06-27 till och med 2018-10-19 

Moa Lignell 
Instagramkonto @lignellmoa 

2017-01-19 till och med 2017-11-10 

Thomas Stenström 
Instagramkonto @thomasstenstrom 

2017-06-28 till och med 2018-01-01 

Tabell 1. Datumintervall för publiceringar som ingår i undersökningen.  

 

3.2 MATERIALINSAMLING 

Som nämndes ovan samlades hämtades 60 publiceringar från artisternas Instagramkonton och 

analyserades, alltså totalt 240 publiceringar. Dessa publiceringar består av bild och bildtext 

med ett tillhörande kommentarsfält samt information om antalet gillamarkeringar och 

kommentarer som publiceringen har fått. De insamlingsmetoder som har tillämpats är 

netnografi och observation. 

 

3.2.1 Netnografi och observation 

Netnografi är nära besläktat med etnografi, och innebär etnografisk forskning på nätet.55 

Etnografisk forskning innebär ofta att det genomförs en observation av en utvald grupp med 

människor, och det finns inom etnografin en tanke om att människor som på något sätt 

tillbringar tid med varandra också utvecklar gemensamma mönster vad gäller beteenden och 

värderingar. De observationer som görs är ofta, om än inte nödvändigtvis, deltagande samt 

kompletteras många gånger av andra insamlingsmetoder som exempelvis intervjuer.56 Här 

skiljer sig metoden i denna undersökning då intervjuer har valt bort samt att dold observation 

har tillämpats. Dold observation är ett sätt att observera som innebär att forskaren inte själv 

                                                
55 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Solna: Liber, 2015. s. 143 
56 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, och Bergquist, Magnus. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder 

för internetforskning. Lund: Studentlitteratur, 2003. s. 101 
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deltar i det som observeras samt att forskarens närvaro är okänd för de beforskade.57 

Intervjuer valdes bort till följd av undersökningens begränsade tidsram och dold observation 

valdes då de publiceringar som undersöktes inte längre hade någon aktivitet i 

kommentarsfälten. Vid etnografi sker observationer i realtid, medan den information som 

samlas in vid netnografi kan vara något som kan betraktas som ett arkivmaterial precis som 

det kan vara något som produceras i forskarens närvaro.58 I denna undersökning har 

informationen varit att betrakta som ett arkivmaterial.  

 

3.2.2 Borträknade publiceringar 

Vid materialinsamlingen uppmärksammades det på två Instagramkonton att en publicering 

var ett betalt samarbete som artisten gjort tillsammans med ett företag i syfte att 

marknadsföra företaget och företagets produkter. Vid en omfattande genomgång av alla fyra 

konton bedömdes denna typ av publicering förekomma sällan och vara ett undantagsfall. 

Dessa publiceringar, totalt två stycken, förbisågs i undersökningen då de var så pass ovanligt 

förekommande att det inte fanns tillräckligt med underlag för att jämföra denna 

publiceringstyp med övriga tre identifierade publiceringstyper. Bedömningen gjordes också 

att dessa publiceringar inte heller skulle påverka undersökningens resultat eller slutsatser. 

Dessa två publiceringar ersattes för att det totala antalet skulle uppnå 60 stycken per konto.  

 

3.3 ANALYSMETOD 

För att analysera det material som samlats in tillämpades empiristyrd tematisk analys. 

Tematisk analys är ett induktivt tillvägagångssätt där empirin leder till avgränsningar och 

kategorier.59 En tematisk analys kan identifiera teman genom att fokuserar på att söka efter 

repetitioner, då dels att söka efter återkommande teman samt uppmärksamma hur många 

gånger de återkommer. Tematisk analys kan även användas för att identifiera likheter och 

skillnader mellan olika texter.60 Dessa texter kan vara exempelvis utskrifter av intervjuer, 

men i denna undersökning användes metoden för att identifiera likheter och skillnader i vad 

som uttrycks i text i kommentarsfälten. I ett första steg analyserades det sammanställda 

                                                
57 Ibid. s. 104 f. 
58 Ahrne, Svensson, 2015, s. 143 
59 Yin, Robert K. Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 97 
60 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Solna: Liber, 2018. s. 705 
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materialet med avsikt att identifiera olika teman, vilka kom att bilda kategorier som beskriver 

de olika typer av publiceringar och kommentarer som förekommer. I nästa steg identifierades 

likheter och skillnader i en jämförelse mellan det material som samlats in från alla fyra 

konton. 

 

3.3.1 Tematisk analys av publiceringar 

Något som framkom under arbetets gång var att det ofta förekom att det som publicerats 

bestod av en bild som tillhör en kategori, medan bildtexten tillhör en annan. Ett exempel kan 

vara att en bild där artisten står på scen publicerats tillsammans med en bildtext som handlar 

om något i artistens privatliv. För att komma runt detta problem behövdes ett ramverk för hur 

de olika publiceringstyperna skulle kategoriseras. En modell där det används både huvud- 

och underkategorier, där huvudkategorier definieras utifrån bilderna, gav en bra struktur 

samtidigt som de korsningar som finns mellan de olika publiceringstyperna kunde fångas 

upp. Modellen fungerade både som ett verktyg vid det första steget i analysen av materialet 

och sorterade materialet på ett sätt som underlättade för vidare analys, samt kunde även 

användas för att presentera informationen på ett överskådligt sätt. Modellen användes på alla 

fyra konton, dels för att räkna ut hur många publiceringar som förekommer för varje kategori 

samt hur många gillamarkeringar och kommentarer de får. Som ett första steg användes 

modellen på kontona var för sig och som ett andra steg jämfördes de fyra kontona med 

varandra. Målet med användningen av modellen var att tydliggöra vilka skillnader som finns 

vad gäller engagemangets omfång beroende på publiceringstyp, samt att undersöka om det 

gick att urskilja några mönster i engagemang vid en jämförelse av fyra olika konton. 

Resultatet presenteras i kapitel 4 under punkt 4.1.1. De teman som identifierades och bildade 

kategorier var följande tre som presenteras nedan i tabell 2. 

 

Publiceringstyp Beskrivning 

Annonsering Publiceringar i syfte att tipsa, informera, 

uppmana eller bjuda in fansen. Exempelvis en 

bild på nya albumets omslag, en bildtext som 

informerar om att nya albumet nu finns på 

Spotify, en bild på ett turnéschema, en bildtext 
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som uppmanar fansen att köpa biljetter till 

kommande konserter.  

Arbetsrelaterat Publiceringar där artisten ägnar sig åt sitt arbete 

som artist. Exempelvis en bild på artisten på 

scen, en bildtext som beskriver hur tacksam 

artisten är för alla som kom på senaste 

konserten, en bild på artisten i studion, en 

bildtext där det berättas om arbetet med nya 

singeln. 

Personligt Publiceringar som inte har med artistens arbete 

och musik att göra, utan handlar om artistens 

privatliv. Exempelvis en bild som artisten har 

tagit på sig själv, en bildtext som berättar om 

hur artisten mår, en bild som visar ett 

naturlandskap, en bildtext som berättar om att 

artisten just nu är på semester.  

Tabell 2. Kategorier för publiceringstyper.  

 

3.3.2 Tematisk analys av kommentarer 

Till varje publicering finns ett tillhörande kommentarsfält som analyserades på liknande sätt 

som de publicerade bilderna och bildtexterna. Alla kommentarer analyserades och delades in 

i kategorier utefter vad som bokstavligen uttrycks i texten. Avsikten var att dels ta fram 

information gällande vad som uttrycks i kommentarerna, samt hur ofta det uttrycks. I ett nästa 

steg genomfördes en jämförelse mellan alla fyra konton för att undersöka vilka likheter och 

skillnader som fanns gällande vad som uttrycks i kommentarsfälten och hur ofta det uttrycks. 

Resultatet presenteras i kapitel 4 under punkt 4.1.2 De teman som identifierades och bildade 

kategorier var följande nio som presenteras i tabell 3. 

 

Kommentarstyp Beskrivning 

Beröm Uttrycker beröm gällande artistens musik eller framträdanden. 
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Utseende Kommenterar artisternas utseende.  

Fråga om spelning/ny musik Frågar om artisten snart kommer att spela i en specifik stad eller 

frågar när ny musik kommer släppas.  

Tack för spelning Uttrycker tacksamhet för en spelning eller konsert där fanet var 

närvarande.  

 

Kompistagg Fans taggar61 andra användare för att tipsa dem om det som 

publicerats eller för att för att fråga om de är intresserade av att 

följa med nästa gång artisten ska framträda.  

Kopplar till sig själv Svarar på det som framkommer i publiceringen och kopplar det 

på något sätt till sig själv och ens egna liv.  

Vi ses/längtar Fans berättar att de kommer vara närvarande på artistens nästa 

framträdande, eller uttrycker en längtan efter att se artisten 

framträda.  

Lycka till Önskar artisten lycka till på nästa framträdande eller med 

artistens andra förehavanden.  

Minnen Fans berättar om minnen de har som på något sätt handlar om 

artisten. 

Tabell 3. Kategorier för kommentarstyper.  

 

4. RESULTAT 

 

Detta kapitel består av presentation samt analys av det resultat som tagits fram ur den 

empiriska undersökningen. Inledande presentation redogör översiktligt för resultatet, som 

sedan resoneras kring mer ingående under analysen. Tidigare forskning och teori som 

                                                
61  Vid en tagg skriver en person en annan användares kontonamn i en kommentar, den som taggats 

får då ett meddelande om att den har taggats i en kommentar och kan gå in och läsa. 
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presenteras under kapitel 2 har använts vid analysen, med syfte att besvara undersökningens 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och slutsats. 

 

 

Empirin som ligger till grund för resultaten består av totalt 240 publiceringar med tillhörande 

kommentarsfält som samlades in från fyra olika artisters Instagramkonton, jämt fördelat med 

60 publiceringar från varje konto. Den empiriska undersökningen var utformad i två steg, där 

det första gick ut på att undersöka var konto för sig och andra steget bestod i att jämföra alla 

fyra konton med varandra. Målet med att jämföra alla fyra konton med varandra var att 

identifiera mönster i interaktionen mellan dessa fyra konton.  

 

Redogörelsen för resultatet är uppdelad i två delar där presentation och analys av resultatet är 

åtskilt. Presentationen redogör samt förklarar resultaten från varje konto var för sig. Analysen 

bygger sedan vidare på det som presenterats, och fokus ligger på att analysera de mönster i 

interaktionen som kunnat identifieras. Resultatkapitlet kommer sedan att avslutas med en 

kortare sammanfattning och slutsats.  

 

4.1 PRESENTATION 

Nedan presenteras och förklaras undersökningens resultat. För att understödja förståelsen för 

resultatet är presentationen uppdelad i två delar, publiceringar och kommentarer. 

 

4.1.1 Publiceringar 

Som förklarades i kapitel 3, identifierades tre olika publiceringstyper som förekommer på 

artisternas Instagramkonton, “Annonsering”, “Arbetsrelaterat” samt “Personligt”. Vidare sågs 

också att bilden som publicerats kan tillhöra en av dessa typer, medan bildtexten tillhör en 

annan typ. Detta resulterade i nio olika kombinationer som utvalda publiceringar delades in i. 

Resultaten strukturerades i tabeller med en tabell för vardera Instagramkonto, vilka 

presenteras i tabell 4–7 i detta avsnitt. Textbox 1 här nedan ger en förklaring över tabellernas 

uppbyggnad och vilken information de innehåller. 

 

Det var vanligast förekommande att bild och bildtext tillhörde samma typ, exempelvis att 

både bilden och bildtexten hamnade inom kategorin “Annonsering” eller att både bild och  
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bildtext hamnade inom kategorin 

“Arbetsrelaterat”. Men det förekom också i 

stor utsträckning att bild och bildtext tillhörde 

olika kategorier. De tre olika 

publiceringstyperna förekom på alla fyra 

konton, men i något varierande utsträckning. 

Eva Dahlgren och Moa Lignell hade gjort 

flest publiceringar som kategoriserades som 

“Personligt” (se tabell 4 och 6), medan Tomas 

Ledin och Thomas Stenström hade gjort flest 

publiceringar som kategoriserades som 

“Arbetsrelaterat” (se tabell 5 och 7).  

 

Hur många publiceringar som hamnade i 

varje kategori varierade från konto till konto. 

På grund av detta kan inget sägas om det 

totala omfånget på engagemang för varje 

kategori, utan istället togs ett snitt fram. 

Snittet benämns i tabellerna som 

“engagemang”, men för tydlighet benämns 

det i den löpande texten som 

“snittengagemang”. Snittengagemang 

räknades ut genom det totala engagemanget, i 

form av gillamarkeringar och kommentarer, 

delat med antalet publiceringar. Alla fyra 

konton hade störst snittengagemang för 

publiceringar inom kategorin “Personligt”. 

När engagemangets omfång ställdes i relation 

till följarantal, fanns inga större skillnader 

konton emellan. Beroende på publiceringstyp, 

hade alla konton ett snittengagemang som 

motsvarade mellan omkring 3–9% av sitt 

följarantal.  

 

Tabeller 4–7 

 

Kategorier 

Tabellerna är uppbyggda med tre 

huvudkategorier och tre underkategorier. 

Huvudkategorierna utgår ifrån 

publiceringens bild och 

underkategorierna ifrån publiceringens 

bildtext. Dessa kan kombineras med 

varandra på olika sätt, exempelvis 

”Annonsering i bild” tillsammans med 

”Arbetsrelaterad i bildtext” eller 

”Personligt i bild” tillsammans med 

”Annonsering i bildtext”. Alla huvud- och 

underkategorier kan kombineras med 

varandra och därmed finns nio möjliga 

varianter.   

 

Sammanställning och snitt 

I tabellerna finns även en 

sammanställning som räknar ihop totalt 

antal publiceringar, gillamarkeringar och 

kommentarer i de tre huvudkategorierna. 

Samt finns ett snitt per publicering 

gällande antal publiceringar, 

gillamarkeringar och kommentarer för 

varje huvudkategori.  

 

Textbox 1. Uppbyggnad och innehåll 

tabell 4–7.  
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Instagramkontot tillhörande Moa Lignell var det konto med minst antal olika kombinationer 

mellan typ av bild och typ av bildtext. Hos de publiceringar som hämtades från detta konto 

hittades fem av de totalt nio möjliga kombinationerna (se tabell 6). Instagramkonton 

tillhörande Eva Dahlgren och Tomas Ledin hade båda sex olika kombinationer (se tabell 4 

och 5). Den största variationen gällande hur olika typer av bilder och bildtexter hade 

kombinerats fanns hos Thomas Stenström, där endast kombinationen ”Annonsering i bild” 

och ”Personligt i bildtext” saknades (se tabell 7). Just denna kombination saknades även hos 

övriga tre konton och kan således sägas ha varit den minst populära kombinationen att 

använda sig av vid publicering.  

 

Den kombination som var vanligast att använda på konton tillhörande Eva Dahlgren, Moa 

Lignell och Thomas Stenström var den där både bild och bildtext tillhörde typen ”Personligt” 

(se tabell 4, 6 och 7). På Instagramkontot tillhörande Tomas Ledins var det vanligast att typen 

”Arbetsrelaterat” kombinerats i både bild och bildtext. Dessa mest populära kombinationer 

ska inte förväxlas med det som nämndes ovan gällande vilken kategori som flest 

publiceringar kunde delas in i hos varje konto. Vilken kombination som är mest populär kan 

utläsas genom att titta på de nio olika kombinationerna var för sig, medan de tre kategorierna 

innefattar tre underkategorier där det totala antalet publiceringar räknas samman.    

 

Vid en mer djupgående undersökning av de framtagna siffrorna upptäcktes en skillnad mellan 

de två konton tillhörande de äldre artisterna Eva Dahlgren och Tomas Ledin och de yngre 

artisterna Moa Lignell och Thomas Stenström. Alla fyra konton har störst snittengagemang 

för kategorin “Personligt”, men tittar man på snittet för gillamarkeringar och kommentarer 

var för sig finns en skillnad. De äldre artisterna hade störst snittengagemang för publiceringar 

inom kategorin “Personligt”, både totalt samt för gillamarkeringar och kommentarer var för 

sig. De yngre artisterna hade även de störst snittengagemang totalt samt för gillamarkeringar 

inom kategorin “Personligt”, men de hade däremot störst snitt för kommentarer inom 

kategorin “Annonsering”. För att förtydliga så följer alla konton samma mönster vad gäller 

det totala omfånget på snittengagemang, där det på alla konton har störst snittengagemang för 

publiceringar inom kategorin “Personligt”, men de yngre artisterna i snitt flest kommentarer 

under publiceringar som hamnar inom kategorin “Annonsering”. Dessa skillnader som 

hittades vad gäller snittengagemang sett till enbart omfång på antal kommentarer, är dock för 

små för att kunna dra några slutsatser utifrån.  
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Eva Dahlgren 

 Annonsering 

i bild 

Arbetsrelaterat 

i bild 

Personligt 

i bild 
Annonsering 
i bildtext 

Publiceringar 11 1 3 
Gillamarkeringar 13 988 1428 5390 
Kommentarer 453 23 123 

Arbetsrelaterat 
i bildtext 

Publiceringar 0 4 1 
Gillamarkeringar 0 8005 1960 
Kommentarer 0 213 26 

Personligt 
i bildtext 

Publiceringar 0 0 40 
Gillamarkeringar 0 0 108 646 
Kommentarer 0 0 2065 

 

Totalt antal Publiceringar 11 5 44 
Gillamarkeringar 13 988 9433 115 996 
Kommentarer 453 236 2214 

Snitt per 
publicering 

Gillamarkeringar 1272 1887 2636 
Kommentarer 41 47 50 
Engagemang 1313 1934 2687 

Tabell 4. Sammanställning av publiceringstyper och engagemang för konto @evgud 

 

 

Tomas Ledin 

 Annonsering 

i bild 

Arbetsrelaterat 

i bild 

Personligt 

i bild 
Annonsering 
i bildtext 

Publiceringar 20 1 0 
Gillamarkeringar 19 762 862 0 
Kommentarer 472 25 0 

Arbetsrelaterat 
i bildtext 

Publiceringar 2 26 2 
Gillamarkeringar 1915 27 358 3250 
Kommentarer 56 456 91 

Personligt 
i bildtext 

Publiceringar 0 0 9 
Gillamarkeringar 0 0 11 608 
Kommentarer 0 0 239 

 

Totalt antal Publiceringar 22 27 11 
Gillamarkeringar 21 677 28 220 14 858 
Kommentarer 528  490 330 

Snitt per 
publicering 

Gillamarkeringar 985  1045 1351 
Kommentarer 24 18 30 
Engagemang 1009 1063 1381 

Tabell 5. Sammanställning publiceringstyper och engagemang för konto @tomasledin 

 

 



34 
 

 

Moa Lignell 

 Annonsering 

i bild 

Arbetsrelaterat 

i bild 

Personligt 

i bild 
Annonsering 
i bildtext 

Publiceringar 5 6 0 
Gillamarkeringar 1243 1322 0 
Kommentarer 49 27 0 

Arbetsrelaterat 
i bildtext 

Publiceringar 0 10 2 
Gillamarkeringar 0 2737 533 
Kommentarer 0 84 2 

Personligt 
i bildtext 

Publiceringar 0 0 37 
Gillamarkeringar 0 0 9966 
Kommentarer 0 0 234 

 

Totalt antal Publiceringar 5 16 39 
Gillamarkeringar 1243 4059 10 499 
Kommentarer 49 111 236 

Snitt per 
publicering 

Gillamarkeringar 249 254 269 
Kommentarer 10 7 6 
Engagemang 258 260 275 

Tabell 6. Sammanställning publiceringstyper och engagemang för konto @lignellmoa 

 

 

Thomas Stenström 

 Annonsering 

i bild 

Arbetsrelaterat 

i bild 

Personligt 

i bild 
Annonsering 
i bildtext 

Publiceringar 11 12 5 
Gillamarkeringar 2670 7918 7918 
Kommentarer 392 207 207 

Arbetsrelaterat 
i bildtext 

Publiceringar 1 11 3 
Gillamarkeringar 400 8227 1954 
Kommentarer 3 145 8 

Personligt 
i bildtext 

Publiceringar 0 2 14 
Gillamarkeringar 0 2157 8025 
Kommentarer 0 94 51 

 

Totalt antal Publiceringar 12 25 22 
Gillamarkeringar 6670 18 302 17 897 
Kommentarer 395 446 266 

Snitt per 
publicering 

Gillamarkeringar 556 732 814 
Kommentarer 33 18 12 
Engagemang 589 750 826 

Tabell 7. Sammanställning publiceringstyper och engagemang för konto 

@thomasstenstrom 
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4.1.2 Kommentarsfält 

Som förklarat i kapitel 3 analyserades också kommentarsfälten genom en tematisk analys. 

Kommentarsfälten undersöktes genom att söka efter återkommande teman i det som 

uttrycktes i text. Alla kommentarer delades in i en kategori utefter vad fansen uttryckt när de 

lämnat en kommentar, och frekvensen är räknad utefter i hur många kommentarsfält av de 

totala 60 som de olika kommentarstyperna förekommer. Totalt togs det fram nio olika 

kategorier med kommentartyper, vilka redogjordes närmare för tidigare i tabell 3. Se tabell 8 

här nedan för exempel på hur de olika kommentarstyperna kan se ut.  

 

Kommentarstyp Exempelkommentar 

Kopplar till sig själv "Så likt Österlen! Befinner mig just nu på 
Österlen eller lilla Italien som en av mina 
vänner säger! Fast i lilla " Italien" är det dock 

snö! 😊😃" 

Beröm "Har lyssnat, å gråtit.. En otrolig vacker sång.. 

Du är fantastisk på att skriva, sjunga å spela så 

det berör i hjärtat.. 💗💗💗 Väldigt fint 

arrangemang också med kör och stråkar 

🎼🎻😌" 

Kompistagg "@mathildaeskilsson finns evenemang på fb, 

biljetterna släpptes idag !!" 

Vi ses/Längtar "På fredag kommer jag, min dotter o mitt 

barnbarn gunga o sjunga med dig i SaabArenan 

🎼💃❤" 

Utseende "Men hur snygg är du💕💕💕" 

Tack för spelning "Tack, vilken show! Fantastisk kväll, vilken 

glädje och energi ❤👏💫" 

Lycka till "Lycka till med din turné!😊😊" 

Minnen "Om två veckor är det 1,5 år sedan vi träffades 

och vi fick en Flashback av det av dina nya låtar. 

Du ger oss en stark känsla av det förflutna om vi 

nästn glömde, och hur vi kom ut för alla 
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(samma dag som din stockholm konsert). Tack 

Eva❤" 

Fråga och spelning/Ny musik "KOM TILL SUNDSVALL!!!!!" 

Tabell 8. Exempelkommentarer för kommentarstyper.  

 

Dessa nio olika kommentarstyper är de mest 

vanligt förekommande på alla konton, men i 

vilken frekvens de förekommer varierar från 

konto till konto. Det är endast sex av dem, 

“Vi ses/längtar”, “Beröm”, “Kompistagg”, 

“Tack för spelning”, “Utseende” samt “Fråga 

om spelning/ny musik”, som förekommer på 

alla fyra konton. I tabell 9–12 presenteras 

hur ofta de olika kommentarstyperna 

förekommer hos respektive konto. Se 

textbox 2 här bredvid för en närmare 

förklaring gällande hur tabellerna är 

uppbyggda och vilken information de 

innehåller.  

 

En skillnad som framkom gällande de olika 

kommentarstyperna gäller typen “kopplar till 

sig själv”, som är en typ av kommentarer där 

fans bygger vidare på, eller inspireras av, det 

som artisten har publicerat och berättar något 

om sig själva eller sina liv. Denna typ av 

kommentar förekom inte alls på kontot 

tillhörande Thomas Stenström (de tabell 12), 

ligger i botten hos Moa Lignell samt Tomas 

Ledin (se tabell 10 och 11), medan den hos Eva Dahlgren är den vanligast förekommande 

typen av kommentar (se tabell 9). Hos Eva Dahlgren förekom kommentarstypen “Kopplar till 

dig själv” i 18 av de totala 60 publiceringarna, alltså i 30 % av de undersökta 

kommentarsfälten. Som kunde ses i tabell 4 här ovanför, som rör Eva Dahlgrens konto, tillhör 

Tabeller 9–12 

 

Kategorier rangordnas 

De nio olika typer av kommentarer som 

identifierats rangordnas från mest vanligt 

förekommande till minst vanligt 

förekommande.  

 

Antal 

Under spalten antal återfinns siffror för 

antalet publiceringar som 

kommentarstypen förekommer, antal 

gäller alltså inte ett totalt antal individuella 

kommentarer som delats in i respektive 

kategori. 

 

Procent 

Procent är uträknat utifrån hos hur många 

av de totalt 60 publiceringar som 

kommentarstypen förekommer. 

Textbox 2. Uppbyggnad och innehåll 

tabell 9–12.  
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44 av de 60 undersökta publiceringarna kategorin “Personligt”. Eva Dahlgren hade alltså flest 

publiceringar där hon på något sätt delar med sig av sitt privatliv, samt också flest 

kommentarsfält som innehåll kommentarer där fansen berättar saker om sig själva eller sina 

liv, och det skulle möjligen kunna finnas en koppling här på så sätt att hur personlig artisten 

är i sina publiceringar påverkar hur personliga fansen är i de kommentarer de lämnar. 

 

Eva Dahlgren 

Kommentarstyp Antal Procent 

Kopplar till sig själv 18 30 % 

Beröm 14 23 % 

Kompistagg 12 20 % 

Vi ses/Längtar 12 20 % 

Utseende 12 20 % 

Tack för spelning 6 10 % 

Fråga om spelning/Ny musik 4 7 % 

Minnen 3 5 % 

Lycka till 1 2 % 

Tabell 9. Kommentarstyper och frekvens på konto @evgud 

 

Den kommentarstyp som förekom hos flest av Tomas Ledins publiceringar var “Vi 

ses/längtar” (se tabell 10). Denna kommentarstyp förekom hos så många som 56 av hans 60 

publiceringarna, alltså hos 93 % av publiceringarna.  

 

Tomas Ledin 

Kommentarstyp Antal Procent 

Vi ses/Längtar 56 93 % 

Beröm 30 50 % 

Kompistagg 19 32 % 

Tack för spelning 18 30 % 

Utseende 12 20 % 

Fråga om spelning/Ny musik 11 18 % 

Lycka till 10 17 % 

Minnen 8 13 % 

Kopplar till sig själv 3 5 % 

Tabell 10. Kommentarstyper och frekvens på konto @tomasledin 

 

De tre nästföljande mest vanligt förekommande kommentarstyperna är “Beröm”, 

“Kompistagg” och “Tack för spelning”. Att just dessa kommentarer ligger i toppen skulle 
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möjligen kunna förklaras med att Tomas Ledin var aktuell med en sverigeturné som pågick 

under det datumintervall som publiceringarna är insamlade ifrån. Majoriteten av de 

publiceringar som gjordes under denna period var kopplade till hans arbete, som då till stor 

del var arbete med turnén, samt var annonsering för turnén (se tabell 5). Fansen har i 

kommentarerna gett respons som är direkt kopplat till det som har publicerats och berättat om 

att de kommer på, eller ser fram emot, nästa framträdande, ger beröm för hans musik och 

framträdanden, tackar för hans senaste framträdande där de var närvarande eller taggar 

vänner och bekanta för att tipsa om det som annonseras. 

 

Moa Lignell var den som hade minst kommentarer av de fyra artister som ingick i 

undersökningen. Hon hade flest publiceringar som hamnade inom kategorin “Personligt”, 

totalt 39 av 60 (se tabell 6). Samma korrelation mellan publiceringstyper och 

kommentarstyper som kunde ses hos Eva Dahlgrens konto, fanns dock inte på Moa Lignells 

konto. Där var istället “Beröm”, “Utseende” och “Fråga om spelning/ny musik” de tre 

vanligast förekommande kommentarstyperna.  

 

Moa Lignell 

Kommentarstyp Antal Procent 

Beröm 12 20 % 

Utseende 9 15 % 

Fråga om spelning/Ny musik 9 15 % 

Tack för spelning 6 10 % 

Kompistagg 3 5 % 

Kopplar till sig själv 2 3 % 

Vi ses/Längtar 2 3 % 

Lycka till 0 0 % 

Minnen 0 0 % 

Tabell 11. Kommentarstyper och frekvens på konto 

@lignellmoa 

 

Det finns flera tänkbara förklaringar till frekvensen hos de olika kommentarstyperna och 

varför hon har jämförelsevis få kommentarer. Dels skulle det kunna vara en konsekvens av 

att Moa Lignell sällan annonserade i god tid inför en spelning, utan istället ofta berättade om 

sina spelningar samma dag som de ska genomföras eller först efteråt. De fans som följer 

henne på Instagramkontot får då dels ingen möjlighet att ta sig till spelningarna och de kan 

heller inte tipsa vänner och bekanta om kommande spelningar genom att tagga dem. Här 



39 
 

minskar alltså möjligheten för kommentarstyperna “Vi ses/längtar” och “Kompistagg”, som 

är kommentarstyper som oftast förekommer hos publiceringar där artisten annonserar för ett 

framtida framträdande. Att hennes personliga publiceringar inte genererat fler kommentarer 

inom kategorin “kopplar till sig själv” skulle möjligen kunna bero på att hon är en så pass ny 

artist att hennes fans ännu inte hunnit lära känna henne och därför inte känner en nära relation 

till henne. Detta är igen något som kan ställas i jämförelse med Eva Dahlgren som debuterade 

som artist för 40 år sedan. Hur lång tidsperiod som fans har känt till och följt en artist kan 

möjligen ha en inverkan på hur pass nära och intim fansen upplever relationen vara mellan 

dem och artisten och då också påverka hur öppna fansen vill vara om sig själva inför artisten. 

 

Att kommentarstypen “Utseende” ligger i topp hos Moa Lignell skulle kunna verka 

anmärkningsvärt, men faktum är att kommentarstypen förekom i mindre utsträckning hos 

Moa Lignell än vad den gjorde hos både Eva Dahlgren och Tomas Ledin. Att den var den 

andra mest vanligt förekommande kommentarstypen hos Moa Lignell skulle kunna förklaras 

med att majoriteten av publiceringarna hämtade från hennes konto är personliga, och ofta 

bilder på henne själv, och istället för att fansen svarar med att själva vara personliga, ger de 

en direkt respons och kommentar kring det de ser i bilden. 

 

Hos Thomas Stenström hamnade kommentarstyperna “Kompistagg”, “Beröm” och “Vi 

ses/längtar” i toppen (se tabell 7). Detta skulle kunna förklaras med att många av de 

publiceringar som samlades in från kontot annonserade om kommande turnéer och 

spelningar.  

 

Thomas Stenström 

Kommentarstyp Antal Procent 

Kompistagg 34 57 % 

Beröm 22 37 % 

Vi ses/Längtar 16 27 % 

Tack för spelning 6 10 % 

Fråga om spelning/Ny musik 5 8 % 

Utseende 3 5 % 

Kopplar till sig själv 0 0 % 

Lycka till 0 0 % 

Minnen 0 0 % 

Tabell 12. Kommentarstyper och frekvens på konto 

@thomasstenstrom 
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Den kategori där flest publiceringar hörde hemma var "Arbetsrelaterat". Däremot var det ofta 

förekommande att en arbetsrelaterad bild hade en bildtext som annonserade om exempelvis 

kommande spelningar, och sett till det så handlade majoriteten av publiceringarna hämtade 

från Thomas Stenströms konto i någon utsträckning om att annonsera för något.  

 

Fansen var flitiga med att tipsa andra om det som annonserades, genom att tagga dem i 

kommentarsfälten. Kommentarstypen “Kompistagg” var vanligast förekommande hos detta 

konto. Fansen använde i stor utsträckning kommentarsfälten för att med varandra bestämma 

om, när och var de ska se artisten framträda. Kommentarsfälten fungerade som ett slags 

verktyg för fansen som hjälpte dem att planera tillsammans med varandra. Även om inga 

övriga samtal utöver om, var, och när de skulle se artisten framträda förekom i dessa 

diskussionstrådar och kommentarsfält, var det hos detta konto som det i viss utsträckning 

framträdde något som skulle kunna beskrivas som en gemenskap mellan fansen.  

 

Vid undersökningen hittades inga kritiska, otrevliga eller elaka kommentarer, istället var 

tonen i alla undersökta kommentarsfält sammantaget positiv. Kommentarerna som lämnats 

var riktade antingen direkt till artisten, eller var de skrivna som ett tips till en vän eller bekant 

som man vill göra uppmärksam på något och som då hade taggats i kommentaren. Dessa 

sistnämnda kommentarer är de som utgör kommentarerna inom kategorin “kompistagg”, och 

de handlade i stort sett alltid om att den som skrivit kommentaren vill tipsa någon annan om 

artistens kommande spelning eller ett musiksläpp. Det förekom närmast aldrig att 

kommentarer riktades till andra inom samma kommentarsfält, alltså att det uppstod samtal 

eller diskussion mellan fansen i kommentarsfälten. Det är också väldigt sällan som artisten 

svarar på kommentarer som lämnas i kommentarsfälten.  

 

4.1.3 Genus och generationsskillnader 

De framkom två skillnader som skulle kunna kopplas till genus och generationsskillnader. 

Det fanns en skillnad mellan könen gällande vilken publiceringstyp som var vanligast (se 

tabell 13). Resultatet visade att av de totala 60 publiceringar som samlats in från varje konto, 

hamnade en majoritet av publiceringarna hämtade från kvinnornas konton inom kategorin 

“Personligt”. Hos männen hamnade flest publiceringar inom kategorin “Arbetsrelaterat”, men 
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hos dem var skillnaderna mellan antalet publiceringar per kategori inte lika stora som hos 

kvinnorna. 

 

Artist Publiceringstyp Antal Procent 

Eva Dahlgren 
Instagramkonto @evgud 

Personligt 44 73 % 

Moa Lignell 
Instagramkonto @lignellmoa 

Personligt 39 65 %  

Tomas Ledin 
Instagramkonto @tomasledin 

Arbetsrelaterat 27 45 % 

Thomas Stenström 
Instagramkonto 
@thomasstenstrom  

Arbetsrelaterat 25 42 % 

Tabell 13. Kategori med flest publiceringar för varje konto.  

 

Det framkom även skillnader gällande fansens engagemang mellan Eva Dahlgren och Moa 

Lignells konto (se tabell 14). Publiceringstypen “Personligt” var vanligast på båda dessa 

konton, medan frekvensen av personliga kommentarer av fansen skilde sig åt. Fans på Eva 

Dahlgrens konto var mer benägna att skriva kommentarer som berättade om dem själva och 

deras liv, än vad fans på Moa Lignells konto var. Kommentarstypen “Kopplar till sig själv” 

förekommer hos Eva Dahlgren i 18 kommentarsfält, medan den bara återfinns i två 

kommentarsfält hos Moa Lignell. 

 

Artist Antal publiceringar 
“Personligt” 

Frekvens kommentarstyp 
“Kopplar till sig själv” 

Eva Dahlgren 
Instagramkonto @evgud 

44 18 

Moa Lignell 
Instagramkonto @lignellmoa 

39 2 

Tabell 14. Tabell över personliga publiceringar och kommentarer. 

 

Resultaten pekar mot att det skulle kunna finnas skillnader i interaktionen, alltså hur artister 

och fans kommunicerar, som kan kopplas till genus och generationsskillnader. Det kan dock 

inte med säkerhet dras några slutsatser gällande detta då underlaget var för litet för att kunna 
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visa ett tillförlitligt resultat. På grund av detta berörs genus och generationsskillnader inte i 

resultatanalysen. 

 

4.2 ANALYS 

Analysen fokuserar på de mönster i interaktionen som framkom som tydligast i resultatet, 

efter att en jämförelse gjorts mellan alla fyra konton. Analysen fokuserar inte på var konto för 

sig, utan analysera alla fyra konton som en helhet. Vid jämförelsen framkom tre tydliga 

mönster, dels vad gäller det mönster som interaktionen mellan artist och fans följer vilket 

skulle kunna liknas vid parasocial interaktion, dels den publiceringstyp vars omfång på 

engagemang var som störst och slutligen det mönster som framkom gällande brist på 

interaktion mellan fansen. Analysen är uppdelad i två delar, där interaktion mellan artist och 

fans är den första och interaktion mellan fansen är den andra.  

 

4.2.1 Interaktion mellan artist och fans 

Det som tydligast framkom ur den empiriska undersökningen var att interaktionen mellan 

artist och fans, i alla kommentarsfält till de insamlade 240 publiceringar, fungerar på samma 

sätt. Interaktionen inleds med en publicering på artistens konto som kommunicerar något till 

fansen, vilka i varierande omfattning svarar artisten i publiceringens tillhörande 

kommentarsfält. Och därefter avslutas kommunikationen i de flesta fall. Det förekom i 

enstaka fall att artisten svarade på en kommentar från ett fan, men det förekom så pass sällan 

att det kan benämnas som ett undantag. Till den absoluta majoriteten av de kommentarer som 

fansen lämnat i kommentarsfälten fanns inga svar. 

 

Precis som diskuterades tidigare i kapitel 1 kan denna typ av kommunikation inte benämnas 

som envägskommunikation, eftersom båda parter har möjlighet att kommunicera till den 

andre, men kommunikationen kan heller inte beskrivas som en tvåvägskommunikation. Det 

sätt som Instagram är utformat ger artist och fans möjlighet att växla i roller, mellan sändare 

och mottagare, men resultatet tyder på att så kanske inte alltid sker, då svar från artisten är 

sällsynta och det heller inte går att säga huruvida artisten har uppmärksammat och läst de 

kommentarer som lämnats. Med detta inte sagt att så inte sker, utan att sett till resultaten av 

undersökningen kan det inte sägas om så sker eller inte. Utifrån detta går det inte säkert 
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likställa den kommunikation som förekommer med tvåvägskommunikation, även om 

förutsättningarna för en sådan kommunikationsform finns. 

 

Stever och Lawsons menar att det ibland förekommer viss frustration hos fans, över den 

saken att även om båda parter har möjlighet att kommunicera så sker kommunikationen helt 

på artistens villkor.62 Även om det i de undersökta kommentarsfälten inte uttrycktes någon 

frustration likt denna, så visar resultatet på att största delen av den interaktion som 

förekommer inte är ömsesidig, då majoriteten av kommentarerna från fansen står obesvarade. 

Fansen fortsätter trots detta att lämna kommentarer och ställer frågor till artisten, och 

ifrågasätter heller inte att svar från artisten uteblir, något som skulle kunna tyda på att det 

finns en slags överenskommelse gällande att det är såhär interaktionen ska gå till. Möjligen 

kan det vara så att fansen hoppas, men inte förväntar sig, att artisten ska svara.63 Marwick och 

Boyd menar att det på Twitter finns ett ömsesidigt erkännande, gällande berömda personers 

och fansens skilda status.64 Ett påstående som skulle kunna hjälpa till att förklara vad som 

verkar vara en avsaknad av förväntningar hos fansen att få svar på det de skriver till artisten. 

Stever och Lawson beskriver parasocial interaktion som en typ av interaktion där det finns en 

obalans mellan deltagande parter och där interaktionen inte är ömsesidig.65 En beskrivning 

som stämmer väl in resultatet från denna undersökning, gällande interaktionen mellan artist 

och fans.  

 

Som nämnts tidigare identifierades tre olika typer av publiceringar, varav alla tre förekommer 

på alla fyra Instagramkonton. Eva Dahlgren och Moa Lignell hade flest publiceringar i 

kategorin för personliga publiceringar, medan Tomas Ledin och Thomas Stenström hade flest 

publiceringar i kategorin för arbetsrelaterade publiceringar. Efter en jämförelse mellan alla 

fyra konton gällande engagemangets omfång vid de olika publiceringstyperna, framkom ett 

mönster som visade på att engagemanget på alla konton var som störst vid publiceringar som 

var kopplade till artisternas privatliv. Detta resultat pekar på att fansen inte enbart är 

intresserade av det som rör artisternas yrkesroll och musikskapande, utan att de också 

intresserar sig för vilka artisterna är som privatpersoner. Det är inte någon ny företeelse att 

artister delar med sig från sina privatliv, och det är heller inte unikt för Instagram.66 De 

                                                
62 Stever och Lawson, 2013, s. 350 
63 Marwick och Boyd, 2011, s. 145 
64 Ibid. s. 144 
65 Stever och Lawson, 2013, s. 339 
66 Théberge, 2005, s. 497 
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möjligheter som finns för artister att interagera med sina fans samt dela med sig av sina 

privatliv kan skapa en känsla av att det finns en närhet mellan artist och fans.67 

 

Stever och Lawson menar att parasocial interaktion återfinns i de relationer där det bland 

annat finns en skillnad i kännedom. Relationer där fansen har kännedom om artisten, men 

artisten inte har kännedom om vilka fansen är.68 Att fansen är mest benägna att engagera sig i 

artisternas personliga publiceringar tyder inte bara på att de har ett intresse för artisternas 

privatliv, utan också att de får en viss kännedom om vem artisten är privat. Även om fansen 

inte har en total kännedom om artisterna, sträcker sig fansen kännedom från vilka de är som 

artister till vilka de är privat. I vilken utsträckning denna kännedom är ömsesidig är svårt att 

säga, men från resultatet går att utläsa att majoriteten av de kommentarer som fansen skriver 

inte berättar något om dem själva, utan handlar om artisten i fråga. Fansen förser alltså 

artisterna med endast en liten mängd information om vilka de är. För att artisterna skulle få 

en likvärdig kännedom om sina fans skulle det kräva att artisterna själva aktivt söker upp 

information om sina fans. 

 

De kommentarer som fansen skriver till artisterna skulle kunna beskrivas som meddelanden 

fulla med beundran, kärlek och uppmuntran. Den absoluta majoriteten av de kommentarer 

som skrivs handlar på något sätt om artisterna, men det finns även en andel kommentarer, 

kategoriserade som “kopplar till sig själv”, där fansen berättar något som sig själva eller sina 

liv och på så sätt visar en liten del av vilka de är. Denna typ av kommentarer förekommer 

under alla tre publiceringstyper, men de allra flesta av dem skrivs under publiceringar som 

kategoriseras som personliga, och förekomsten är som störst på Eva Dahlgrens konto, det 

konto som har flest personliga publiceringar av alla konton. Utifrån detta resultat kan det 

dock inte med säkerhet sägas finnas någon korrelation mellan kommentarer där fansen 

berättar om sig själva och publiceringar där artisten delar med sig av sitt privatliv, då det 

empiriska underlaget är för litet för att ge ett tillförlitligt resultat gällande detta. Resultatet 

pekar dock på att det skulle kunna finnas ett samband, och frågan om en korrelation likt 

denna skulle kunna ligga till grund för vidare studier.  

 

                                                
67 Marwick och Boyd, 2011, s. 147 f. 
68 Stever och Lawson, 2013, s. 341 
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Interaktionen mellan artist och fans kan överlag beskrivas som ensidig, även om det 

förekommer undantag där artisten svarar fansen. Resultatet av denna undersökning tyder på 

att fansen gärna tar del av och engagerar sig i publiceringar som rör artistens privatliv, men är 

mindre benägna att i kommentarsfälten dela med sig från sina egna privatliv. Fansen vet 

alltså relativt mycket om artisten, medan artisten får veta jämförelsevis betydligt mindre om 

fansen. Fansen kritiserar heller inte svar som uteblir från artistens sida, utan tycks finna sig i 

att det är så interaktionen mellan dem fungerar. Denna skillnad i kännedom om varandra som 

kan antas finnas mellan artister och fans skulle kunna liknas vid en slags ensidig relation, 

snarare än en ömsesidig. Stever och Lawson menar att det bör vara så att en ensidig 

interaktion likt denna, vägs upp för fansen på något annat sätt.69 Även om fansen i 

majoriteten av fallen inte får svar från artisten, får de ta del av kommunikation som är riktad 

direkt till dem, även om det är som grupp och inte individuellt, samt får de möjlighet att 

skriva ett svar som kanske kommer att läsas av artisten. De får även en inblick i artistens 

arbetsliv såväl som privatliv, tillsammans med information om kommande framträdanden och 

ny musik som ska släppas. Dessa saker skulle möjligen kunna vara tillräckligt för att väga 

upp för att interaktionen brister i att vara ömsesidig.  

 

4.2.2 Interaktion mellan fansen 
Något annat som framkom på alla konton var att det var ovanligt med interaktion mellan 

fansen. Den interaktion som förekom var när fans taggar vänner och bekanta i syfte att tipsa 

om artistens nästa framträdande eller ny musik som har släppts. Plattformen Instagram har 

alla förutsättningar för att vara en plats där fans kan mötas och diskutera med varandra, i 

kommentarsfälten har de möjlighet att tagga varandra och de har möjlighet att svara på 

varandras kommentarer så att det bildas diskussionstrådar som är lätta att följa och delta i.  

 

Alla förutsättningar för att ett slags community, en virtuell gemenskap, ska kunna bildas 

finns, men dessa funktioner nyttjades sällan av fansen. Kibby beskriver begreppet community 

som en grupp människor med någon form av band som binder dem samman och som delar en 

social interaktion med varandra, personer som viss del av sin tid möts på en definierad plats 

eller ett område.70 Vidare menar Kibby att det är i ett utbyte av information som leder till en 

upplevelse av gemenskap mellan fans på nätet.71 I kommentarsfälten till de insamlade 

                                                
69 Ibid. s. 350 
70 Kibby, 2000, s. 96 
71 Ibid. s. 91 
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publiceringarna förekom sällan någon interaktion mellan fansen, fokus låg istället på att 

kommunicera till artisten. Utifrån detta kan frågan ställas huruvida det på dessa 

Instagramkonton finns en upplevd gemenskap mellan fansen eller inte. Detta är en fråga som 

denna undersökning inte kan svara på, men som skulle kunna stå i fokus vid fortsatta studier 

där fansens perspektiv undersöks närmare. 

 

Denna avsaknad av interaktion mellan fans är något som skiljer sig mot hur det tidigare, 

innan sociala mediers genombrott, har sett ut när fans har samlats på nätet kring ett 

gemensamt intresse av en viss musiker eller musikgenre, då interaktion fans emellan ofta var 

en central del.72 Resultatet skulle kunna tyda på att dessa Instagramkonton inte fungerar som 

mötesplatser för fansen, utan primärt, eller uteslutande, används som verktyg för att 

kommunicera med artisten och ta del av information som rör artistens musik, framträdanden 

och privatliv.  

 

4.3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Resultatet visar att det finns mönster i interaktionen som sträcker sig över alla fyra konton. 

Dessa konton används av artisterna som ett verktyg med flera funktioner. Dels för att göra 

fansen uppmärksamma på exempelvis ny musik som släppts eller att konsertbiljetter finns 

tillgängliga att köpa, och dels för att ge fansen en inblick i deras arbete samt för att visa 

fansen delar ur deras privatliv.  

 

Den primära funktionen som dessa konton har för fansen verkar vara att få kontakt med 

artisterna samt att ta del av information rörande artisterna. Interaktionen mellan artist och 

fans är övervägande ensidig, en ensidighet som dock inte kritiseras öppet av fansen, något 

som tyder på att de trots detta upplever att de får ut något av att engagera sig i det som 

artisten publicerar. De fans som kommenterar är positivt inställda till det som publiceras och 

till artisten, och den absoluta majoriteten av kommentarerna är skrivna direkt till artisten. 

Interaktion fansen emellan förekommer sällan, och när den förekommer är det för att tipsa 

andra om något som artisten har publicerat. Fansen intresserar sig för att engagera sig i störst 

                                                
72 Théberge, 2005, s. 497 f. 
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omfattning i det som rör artistens privatliv, men de berättar i en desto mindre omfattning 

något om sig själva bland kommentarerna. 

 

Resultaten tyder på att det finns en outtalad skillnad i status mellan artist och fans, vilken går 

att utläsa ur sätter de kommunicerar med varandra. Samt att det också kan finnas skillnader 

gällande hur pass stor kännedom de båda parterna har om varandra, där det skulle kunna vara 

så att fansen har större kännedom om vilka artisterna är, än vad artisterna har om vilka fansen 

är. Interaktionen styrs av artisterna, och de kan överlag sägas vara den centrala punkt mot 

vilken fansen riktar sin kommunikation. 

 

5. SLUTDISKUSSION 

 
I detta avslutande kapitel förs en slutdiskussion som rör undersökningens resultat, 

metodkritik samt fortsatta studier. 

 
 

5.1 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Syftet med undersökningen har varit att redogöra för hur interaktionen mellan artist och fans, 

samt fans emellan, ser ut på fyra svenska artisters Instagramkonton, med ett fokus på att 

beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra 

konton. En kartläggning av interaktionen ledde fram till ett resultat där det framkom ett antal 

mönster i interaktionen som inte enbart förekom inom ett och samma konto utan hos alla fyra 

konton. Dessa mönster gällde dels interaktionen mellan artist och fans, samt fansen emellan. 

Resultatet visade att det finns en rad olika aspekter i interaktionen som skulle kunna vara 

intressanta att undersöka vidare i fortsatta studier.  

 

Under undersökningens gång växte en övergripande bild fram gällande hur artister och fans 

interagerar med varandra på plattformen Instagram. Om man jämför med vilka möjligheter 

som fanns för fans och artister att interagera med varandra innan sociala mediers genombrott, 

gör Instagram att artister blir mer tillgängliga för sina fans. Även om denna tillgänglighet inte 

kan beskrivas som fullständig. Det har inte undersökts huruvida det verkligen är artisterna 
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själva som publicerar på kontot, däremot kan det sägas att man får upplevelsen att det som 

kommuniceras kommer direkt från artisterna. Innan genombrottet av sociala medier fanns det 

möjligheter för fans att mötas på chattsidor och forum som fanns på olika webbplatser. Detta 

var chattsidor och forum där artisten sällan, om någonsin, deltog i diskussioner eller 

kommunicerade direkt till fansen. Även om det i denna undersökning framkom att det är 

sällan som artisterna svarar på de kommentarer som fansen lämnar, och att det inte går att 

säga i vilken utsträckning som artisten ens läser det som fansen skriver till dem, så är det 

ändå möjligt att fansen upplever denna interaktion som intim och även ömsesidig. Detta 

eftersom kommunikationen är kontinuerlig, upplevs komma från artisterna själva och är 

riktad direkt till fansen. Detta kan skapa en känsla av närhet och tillgänglighet hos fansen. 

Alltså att fansen upplever att artisterna finns tillgänglig för dem via dessa konton, trots att de 

inte kan veta om eller i vilken utsträckning artisterna faktiskt är närvarande. Huruvida fansen 

reflekterar över hur interaktionen mellan dem och artisterna ser ut går inte att säga, likaså går 

det inte att säga något om hur de ställer sig till att de sällan får svar på det de skriver. Det som 

däremot går att säga är att det är många fans som vill engagera sig i det som publiceras och 

att det även är många som kommunicerar till artisterna som om de kommer att få svar på det 

de skriver.  

  

Något annat som framkom i resultatet var den positiva tonen i kommentarsfälten. Något som 

dels tyder på att fansen har en positiv inställning till artisterna, men något som också kan bero 

på att fansen inte samtalar och diskuterar sinsemellan. En unison positiv inställning till en 

artist, samt avsaknad av diskussion mellan fansen i kommentarsfälten innebär också att det 

finns lite för fansen att bli osams över. Det verkar också finnas ett slags konsensus gällande 

hur och vad fansen uttrycker i kommentarsfälten, då det som uttrycks i kommentarsfälten 

kunde delas in i enbart nio olika kategorier. Precis som det verkar finnas en accepterad norm 

gällande hur interaktionen mellan artist och fans ser ut, tyder resultatet på att det även kan 

finnas en slags norm för hur och vad fansen uttrycker när de svarar på det som artisten 

publicerar.  

 

Resultatet tyder på att fansen inte engagerar sig på artisternas konton för att umgås med 

varandra, och utifrån detta kan frågan ställas gällande huruvida de upplever en gemenskap 

med varandra. Resultatet kan dock inte säga något om varför interaktionen mellan fansen ser 

ut på detta sätt. Det skulle eventuellt kunna bero på hur plattformen är utformad, att det är 

artisten som styr kommunikationen på så sätt att kommunikationen har sin startpunkt i det 
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som artisten publicerar på kontot. Interaktionens mest centrala del blir då att svara på det som 

artisten publicerar. Fansen har själva inte möjlighet att publicera och inleda samtal kring ett 

ämne som de bestämmer. Det skulle eventuellt också kunna bero på att Instagram är en 

plattform som är känd av många och tillgänglig för alla som har tillgång till internet. På 

plattformen samlas en stor mängd olika människor, med olika intressen, och även med olika 

nivå av intresse. På de fyra konton som undersökts kan det antas att de personer som 

engagerar sig alla delar någon form av intresse för artisten i fråga. Utöver närvaron av detta 

intresse kan det även antas att personerna har olika stort intresse för artisten. Kjellander 

menar att hur mycket ett fan engagerar sig står i korrelation med personens nivå av fanskap.73 

Möjligen är det så att de fans som skriver i kommentarsfälten befinner sig på en nivå, där 

intresset för att diskutera kring artisten och dela musikrelaterad information med andra, är 

litet eller saknas helt. Det går dock inte att dra några slutsatser kring detta, men är något som 

skulle kunna undersökas vid fortsatta studier.  

 

Eftersom empirin är hämtad från endast fyra Instagramkonton går det inte att säga att det 

generellt är såhär interaktionen mellan artist och fans, samt fans emellan, ser ut på Instagram, 

men det entydiga resultatet skulle kunna tyda på att dessa mönster sträcker sig även utanför 

dessa fyra konton.  

 

5.2 METODKRITIK 

Metoden utformades efter undersökningens syfte som krävde en bred kartläggning av 

interaktionen på alla fyra konton. Interaktionen utgjordes dels av kommunikationen mellan 

artist och fans, men också mellan fansen i kommentarsfälten. Interaktionen utgjorde ett brett 

fält, där många olika företeelser behövde undersökas och analyseras för att nå fram till en 

övergripande bild och förståelse för interaktionen som helhet. Detta kombinerat med den 

begränsade tid då undersökningen pågick ledde fram till ett slutresultat som gick mer på 

bredden, där det sedan kunde göras nedslag för en djupare analys av vissa delar. Några 

resultat har inte gått att analysera, eftersom det empiriska underlaget inte varit tillräckligt 

stort för att det med någon säkerhet kunnat knytas till tidigare forskning eller teori. Metoden 

har inte möjliggjort för varken artisterna eller fansen att själva framföra sina individuella 

                                                
73 Kjellander, 2013, s. 18 f. 



50 
 

tankar och perspektiv, något som har lämnat en del frågor obesvarade. Däremot var målet 

med undersökningen att göra en bredare kartläggning av interaktionen för att skapa en grund 

till vidare studier, och den metod som valdes hjälpte till att ge en bred bild samtidigt som den 

synliggjorde en rad olika aspekter rörande interaktionen som kan fungera som 

utgångspunkter för fortsatta studier.  

 

5.3 FORTSATTA STUDIER 

Undersökningen ger en övergripande bild av interaktionen mellan artist och fans, och fans 

emellan, på plattformen Instagram. Utöver att fördjupa kunskaperna kring de resultat som 

presenterats i undersökningen, finns en rad olika aspekter som kan vara intressanta att studera 

i ett nästa steg. Det kan dels vara intressant att genomföra en liknande undersökning, men 

som studerar artister som primärt riktar sig till andra marknader än de skandinaviska. 

Fortsatta studier skulle även kunna lägga fokus på exempelvis ett genusperspektiv, då det i 

undersökningen framkom resultat som skulle kunna tyda på att det finns skillnader gällande 

vad artisterna kommunicerar, som går att koppla till genus. Detsamma gäller även för 

generationsskillnader, där resultatet pekar mot att det kan finnas skillnader i hur fansen 

kommunicerar som är kopplade till hur länge en artist har varit verksam. Det skulle även 

kunna vara av intresse att vidare studera avsaknaden av interaktionen mellan fansen, om de 

upplever en gemenskap med varandra och om nivån på deras fanskap skulle kunna ha en 

inverkan på hur eller om de kommunicerar med varandra. Då denna undersökning endast 

ställt frågor kring hur interaktionen ser ut utifrån, skulle det framförallt vara intressant att 

genom intervjuer undersöka fans och artisters egna perspektiv, för att få en större förståelse 

för vilka faktorer som påverkar hur de interagerar med varandra på sociala medier.   
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