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Abstract  

 
Titel: ”Facebook – en kvalitativ studie i artisters identitet” 

 

Författare: Linnéa Bergman 

 
Syftet med detta arbete var att få en insikt i hur privata Facebookanvändare uppfattar 

artisters identitet på Facebook. Intresset väcktes då jag för en tid sedan lade märke till det 

ökade användandet av Facebook bland såväl företag som kommersiella personer. Facebook 

har på kort tid kommit att bli en plattform från vilken många personer och företag väljer att 

visa och marknadsföra sig själva på. I studien undersökte jag begreppet identitet och hur 

privata Facebookanvändare förknippar detta begrepp med artisters Facebookanvändande. 

För att uppnå mitt syfte utförde jag en undersökning med en kvalitativ ansats. Den metod 

som jag använde mig av var fokusgruppintervjuer där ett ramverk av frågor ställdes till 

intervjudeltagarna som fick behandlas fritt för diskussion inom gruppen. Som analysmetod 

vid tolkningen av materialet från fokusgruppintervjuerna använde jag mig av en tematisk 

modell där materialet noggrant lästes upprepade gånger tills olika teman i texten gick att 

utläsa. Resultaten som framkom visade att det rådde skilda uppfattningar i hur artisters valde 

att agera på Facebook. Uppfattningarna bland intervjudeltagarna var generellt sätt positiva 

men på ett antal punkter skilde sig åsikterna. Främst gällde detta i hur den egna identiteten 

speglades på Facebook samt i hur artisters aktiviteter som till exempel statusuppdateringar 

uppfattades. Statusuppdateringarna gav utrymme för kritik då de i många sammanhang 

upplevdes som irriterande. Likaså kunde den som skrev statusuppdateringarna och det språk 

som då användes påverka artistens identitet och image både positivt och negativt. I resultatet 

påvisade intervjudeltagarna vikten av en personlig prägel på kommunikationen och 

identiteten som artisten visade upp på Facebook.   

 

Nyckelord: Facebook, Facebookanvändare, identitet, statusuppdateringar, varumärke, 

image, profil, kärnvärde, page, sida, gilla, likes, like:a, NewsFeed. 
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1. Inledning 

1.1 En ny era 

Internet och dess intrång i våra liv tycks ha ändrat förutsättningarna för hur samhället 

numera fungerar. Den nya digitala era som vi befinner oss i har inte bara ändrat på 

uppfattningen av vad det sociala är, utan har också kommit att öppna nya möjligheter för hur 

vi kan interagera med varandra socialt. Att vara social behöver nödvändigtvis inte längre 

endast innebära en face-to-face-kommunikation med en annan människa, utan kan lika gärna 

ske mellan människor över sociala nätverk på Internet. Ett av de idag mest omdiskuterade 

sociala nätverken är Facebook som har över 8 miljoner användare världen över
1
, och är på så 

vis världens mest använda sociala nätverk.  

 

Facebook och dess popularitet har inte bara ändrat förutsättningarna för hur vi kan 

kommunicera med människor världen över, utan har även öppnat nya möjligheter för hur 

olika branscher väljer att marknadsföra sig själva. En av de branscher som har påverkats 

markant i samband med de sociala mediernas framväxt är musikbranschen. Med Facebooks 

hjälp kan man nå ut till ett stort antal människor världen över vilket många väljer att utnyttja 

i sin marknadsföring. Artister har blivit väl medvetna om Facebooks användbarhet när det 

kommer till att skapa sig ett namn i det idag hårda klimatet inom musikbranschen.  

 

Jag själv är en stor konsument av olika typer av musik och även en daglig användare av 

Facebook och har länge fascinerats över vilka möjligheter som ges där. Utbudet av musik på 

Facebook är en enormt och jag försöker så gott det går hålla mig uppdaterad genom att följa 

olika artisters statusuppdateringar. I den här undersökningen avser jag att studera den privata 

Facebookanvändarens uppfattning av artisters aktivitet på Facebook samt uppfattningen om 

hur artister väljer att använda Facebook och dess funktioner i skapandet och förmedlandet av 

en identitet och hur privata Facebookanvändare uppfattar denna.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka privata Facebookanvändarnas uppfattning av 

artisters identitet på Facebook.  

  

 

                                                           
1
 http://www.socialbakers.com/ 

http://www.socialbakers.com/
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1.3 Frågeställningar 

- Hur förhåller sig Facebookanvändaren till artisters identitet på Facebook?  

- Vilka skillnader och likheter finns i uppfattningen av artisters identitet på Facebook? 

 

2. Bakgrund 

Nedan följer en kort beskrivning av Internets utveckling samt en presentation av Facebook 

och dess centrala funktioner. Detta för att sätta min studie i en större kontext.  

 

2.1 Historia 

Internet har kommit att få en allt större betydelse i det moderna medierade samhället som vi 

befinner oss i. Användandet av Internet och sociala medier ökar i såväl Sverige som i resten 

av världen (Carlsson 2010:18). En stor del av all sorts kommunikation sköts numera via 

Internet, inom såväl företagssammanhang som i privata angelägenheter. Med det menas att 

Internet spelar en stor roll i de flesta människors liv på så vis att det är vår huvudsakliga 

informationskälla i flera sammanhang. Via sociala medier kan vi utbyta kunskap, 

värderingar och åsikter med människor från alla världens hörn. Internet är någonting som 

används dagligen och har blivit ett viktigt medium genom vilket vi kan marknadsföra oss 

själva.  

 

Musikbranschen och dess förutsättningar har förändrats. Vi ser närmast dagligen bevis på att 

skivbolag inte längre kan fortsätta med sin verksamhet på grund av dalande skivförsäljning 

sedan konsumenterna istället tenderar att köpa eller lyssna på musik på Internet. De 

möjligheter som ges via Internet för musikälskare är idag svåra för skivbranschen att 

konkurrera med
2
. Nästintill dagligen dyker det upp nya tjänster på Internet som erbjuder 

musikälskare världen över nya sätt att lyssna på sina favoritband. Vi blir överrösta med 

gratistjänster som lockar många att lämna den fysiska CD-skivan för den elektroniska. 

Internets framväxt och dess möjligheter har inte bara påverkat skivförsäljningen som sådan 

utan även tillvägagångssättet för hur artister marknadsför sig själva på har drastiskt 

förändrats. Radion står inte längre ensam kvar som den huvudsakliga kanal där artister kan 

nå ut till en publik. Istället finns tjänster så som Spotify och Soundcloud som ger 

musikkonsumenten fritt spektrum att lyssna på musik varsomhelst och när som helst. När 

                                                           
2
 http://blogg.tkj.se 

http://blogg.tkj.se/
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sajten Myspace lanserades 2003
3
 blev den snabbt ett av de mest populära sociala medier där 

man kunde kombinera sitt musikintresse med att kommunicera med människor på Internet 

världen över. Myspace främsta kännetecken var möjligheten för artister att själva lägga upp 

sin musik på Internet så att fans kunde få tillgång till den. Facebook som grundades något år 

senare
4
 var inte långt efter i utvecklingen och gick sakta men säkert från att ha varit 

Myspace’s inte lika starkt lysande lillebror till att vara det mest använda sociala mediet på 

Internet idag.  

 

2.2 Hur fungerar Facebook 

Facebook var vid starten 2003 först och främst ett nätverk anpassat för studenter vid 

amerikanska universitet där möjligheten gavs att hålla kontakten och med andra studenter
5
. 

Numera finns möjligheten att skapa privata Facebookkonton såväl som konton som kan 

användas i ett mer officiellt syfte för exempelvis företag som vill synas på Internet. Den 

funktion som den här studien kommer att fokusera på är den typ av konto som artister 

oberoende av genre kan skapa. Denna typ av konto kallas en sida eller en ”page” och där 

finns möjligheten för användaren att lägga upp musik, videos och annan media. För att 

privata Facebookanvändare ska kunna få tillgång till gemenskapen och utbudet av media på 

artistens sida krävs det att man gillar eller ”like:ar” denna sida, d.v.s. blir ett fan av artisten. 

På sätt får man som privat Facebookanvändare tillgång till såväl musikvideos, bilder, 

information om artisten och även artistens statusuppdateringar.  

 

2.3 Statusuppdateringar  

En av Facebooks kanske främsta kännetecken är det så kallade statusuppdateringsfältet där 

du såväl som privat- eller officiell Facebookanvändare kan göra statusuppdateringar vilka 

visas för alla de vänner eller fans som man har på Facebook. Statusuppdateringsfältet ger 

utrymme för ett antal tecken där man kan skriva i stort sätt vad som helst, exempelvis vilka 

planer man har för helgen eller vilken god middag man njutit av på sin födelsedag. Istället 

för att skriva någonting i statusuppdateringsfältet finns även möjligheten att publicera en 

bild med eller utan en anknytande text till. Alla statusuppdateringarna samlas på den så 

kallade ”väggen” eller ”wall:en” som är det första som dyker upp när man loggar in på sitt 

Facebookkonto. Den som bestämmer sig för att använda statsuppdateringsfältet och skriva 

                                                           
3
 http://personalweb.about.com 

4
 http://personalweb.about.com 

5
 http://www.interestingfacts.org 

http://personalweb.about.com/
http://personalweb.about.com/
http://www.interestingfacts.org/
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statusuppdateringar relativt kontinuerligt är med största sannolikhet medvetna om att alla 

ens vänner eller fans på Facebook kan se och läsa dem. Statusuppdateringarna blir 

oundvikligen en indikering på personens identitet då uppdateringarna speglar personen 

bakom dem. I och med detta kan statusuppdateringarna medvetet användas för att förmedla 

en privatpersons eller en artists identitet. Statusuppdateringar är en av flera förtjänster 

Facebook erbjuder som jag i denna studie kommer att studera.  

 

3. Material och avgränsning 

Till mitt empiriska material hör de fokusgruppintervjuer som jag har gjort med tre grupper, 

där två av grupperna bestod av tre personer och en grupp av fyra personer. Personerna som 

intervjuade var i åldern 19-23 år och detta urval motiveras enklast med att jag ville intervjua 

Facebookanvändare som jag anser befinner sig i en ålder där identitet är viktigt.  

 

Varje fokusgruppintervju inleddes med en diskussion kring uppfattningen av de svenska 

artisterna: dj-duon Rebecca & Fiona och rockbandet Kent. Deras Facebookkonton har visats 

i en PowerPoint och här har intervjudeltagarna fått delge sina spontana intryck kring 

artisternas eventuella likheter och skillnader i identitetsförmedlandet. Detta gjordes med 

syftet att fungera som ett inledande diskussionsunderlag och för introducera informanterna i 

studiens syfte. Anledningen till att det dessa två artister var först och främst för att jag ville 

begränsa mig till svenska artister. Sedan med hänsyn till utrymme kändes det lagom med att 

använda endast två artister. Rebecca & Fiona och Kent har även ungefär lika många ”likes” 

på Facebook, d.v.s. ungefär lika stor fanbase. Båda artisterna är dessutom aktiva 

Facebookutövare och verkar väl medvetna om Facebook som ett verktyg i marknadsföringen 

av dem själva då de uppdaterar sina statusuppdateringar kontinuerligt. Diskussionerna kring 

Rebecca & Fiona och Kent kommer inte användas i resultatet. 

 

4. Tidigare forskning 

Min åsikt är att Facebook enligt många kan tyckas vara ett relativt nytt fenomen. Men i och 

med den snabba utvecklingen som sker på Internet har det hunnit hända en hel del sedan 

starten 2003. Internet är sällan en plats som ständigt ser likadan ut då tekniken och 

utvecklingen går fort framåt. Det finns mycket studier om identitetsskapande på Facebook 

där merparten av dessa undersöker den privata Facebookanvändaren och dennes identitet. 

Däremot har jag hittills inte lyckats finna någon forskning som fokuserar på artisters 
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Facebookanvändande. Inte heller har jag lyckats finna någon tidigare forskning som utgått 

från den privata Facebookanvändarens perspektiv i fråga om dennes uppfattning av artisten.  

 

Nedan kommer jag att presentera tre tidigare publicerade studier som genomförts och som 

behandlar identitet på tre olika sätt. Dessa har valts med utgångspunkt för att de först och 

främst behandlar identitetsbegreppet i sociala medier. Däremot behandlar de inte de aspekter 

av identitet och artister som jag har för avsikt att studera, utan de ger exempel på vad som 

redan har forskats kring vad gäller social interaktion. 

 

4.1 Identitetskonstruktion på Facebook 

I artikeln Be who you want to be: the philosophy of Facebook and the construction of 

identity från 2010 undersöker Katie Ellis Facebook som ett tillvägagångssätt att 

kommunicera en identitet. Författaren jämför Facebook i förhållande till andra sociala 

nätverk så som Myspace och menar att Facebook är ett överlägset mer  intressant fenomen 

att studera vad gäller identitet där vi till skillnad från andra sociala nätverk använder vårt 

fullständiga namn. I och med att ens riktiga namn exponeras så tydligt på Facebook är vi 

mer villiga att dela med oss av personlig information på Facebook än vad vi har varit 

tidigare. De grupper vi väljer att vara med i och de sidor vi trycker ”gilla” på medför att vi 

själva väljer vår sociala identitet på Facebook. Ellis menar på att kommunikationen som sker 

på Facebook håller på att ändra utförandet för hur social kommunikation sker på en 

mellanmänsklig nivå. På Facebook är våra profiler objekt av oss själva inför våra vänner och 

genom de statusuppdateringar och bilder vi delar med oss av komminucerar vi oss själva och 

vår identitet på nätverket. Enligt Ellis är kommunikationen av identitet en valbar möjlighet 

på Facebook. Med sin Facebookprofilsida väljer man ett ”jag” som man vill visa världen och 

inte minst för sig själv. Hon menar slutligen att identiteten är en mängd handplockade 

sociala identiteter. 

 

4.2 Självpresentation online 

S. Zhao et al. (2008) undersöker i sin studie: Identity construction on Facebook: Digital 

empowerment in anchored relationships identitetskonstruktion på Facebook. Deras 

forskning bygger vidare på tidigare studier om identitetskonstruktion på anonyma sociala 

nätverk så som rollspelshemsidor. På dessa sidor visade det sig att individer tenderade att 

anta en roll och låtsas vara någon annan. Senare ändrades forskningens fokus från 

identitetskonstruktion på anonyma sajter till sociala nätverk där möjligheterna att vara 
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anonym inte var lika stora, exempelvis dejtingsajter. Dessa studier visade på en markant 

skillnad mellan i hur man väljer att presentera sin identitet på rollspelssajter respektive 

dejtingsidor. Resultaten visade att onlinevärlden, som tidigare endast uppfattats som en 

alltigenom sluten plats, inte längre var det. Istället visade forskningen att graden av 

anonymitet på Internet tenderade att anpassa sig efter vilken typ av sajt man besökte. 

 

Den studie som författarna genomförde utfördes med en innehållsanalys av 63 

Facebookprofiler där syftet var att utforska vilka typer av identiteter som individer tenderade 

att använda sig av på det mindre anonyma nätverket Facebook. Här ville man undersöka om 

identiteten influerades av den icke-anonyma miljön på Facebook och om så var fallet, ta 

reda på hur identiteten påverkades av detta. Forskarnas egna hypoteser kring potentiella 

resultat var att de trodde att Facebookanvändare hellre skulle presentera en bild av dem själv 

som var en typ av önskat själv, än en bild av deras riktiga jag. Studien visade att deras 

hypoteser stämde med deras resultat. Det visade att den identitetskonstruktion som tenderar 

att ske på Facebook skiljer sig från den identitet som användare skapar på anonyma 

nätverksajter. Den identitet som individer tenderade att visa upp på Facebook visade sig vara 

en nästan överdrivet socialt önskvärd identitet som Facebookanvändarna egentligen önskade 

att de hade i det verkliga livet offline men som av olika anledningar inte förverkligats. 

Generellt sett väljer individer att framföra den identitet som är mest lämplig beroende på de 

olika sociala sammanhang som en person kan befinna sig i. Resultatet visade på att en 

individs karaktär, både online och offline, är en social produkt som anpassas beroende på 

kontext.  

 

4.3 Svensk indiemusik på Internet 

Nancy Baym undersöker i sin studie The new shape of online community: The example of 

Swedish independent music fandom från 2007 det svenska indiemusikens spridning online 

på olika nätverkssajter. Baym menar att vi trots de möjligheter som ges via Internet att vara 

egocentriska på sociala nätverk så som Facebook och Myspace, finns starka 

onlinegemenskaper som fansites och musikhemsidor fortfarande kvar. Dessa 

onlinegemenskaper har inte helt försvunnit, utan har bara ändrats i sin utformning och 

storlek enligt Baym. Dagens Internetklimat och de möjligheter och funktioner som finns till 

hands där har hjälpt individer att vara mer kräsna vad gäller var de väljer att spendera sin tid 

på online. På så sätt har det uppkommit specialiserade nätverk som gör allt för att vinna 

människor uppmärksamhet menar författaren. Baym beskriver Sverige som ett mycket 
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framgångsrikt land inom den globala musikindustrin men menar även att den svenska 

indiemusiken har kommit att bli en både viktig och framgångsrik exportvara. Detta menar 

hon är mycket tack vare det sätt den svenska indiemusiken och tillhörande skivbolag sprids 

över sociala nätverk på Internet så som Myspace, och inte minst idag på Facebook. Baym 

talar uteslutande om ”the Swedish indie music fandom” som är en säregen fankultur som 

hon menar inte skulle ha existerat utan Internet. Det finns enligt henne inget specifikt 

nätverk eller hemsida som endast är riktade till och för dessa indiefans världen över, utan de 

opererar på ett flertal olika hemsidor och bildar på detta sätt ett spindelnät av länkar från en 

sida till en annan. Denna fankultur bygger upp gemenskaper på en samling olika nätverk, 

konstruerar sin egna och utnyttjar de som redan finns till förfogande. Det är denna typ av 

onlinegemenskap vilken Baym undersöker i sin studie. Resultatet av Bayms studie visade på 

att den svenska indiemusikens fangemenskap är ett exempel av många som visar på en ny 

typ av social organisation online där medlemmarna rör sig från en sajt till en annan. Den 

svenska indiemusikens fan-gemenskap är inte en centrerad gemenskap som hör till en och 

samma plats eller hemsida på Internet, utan den går att finna lite varstans.  

 

5. Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt kommer ett antal teoretiska utgångspunkter som behandlar identitetsbegreppet 

att presenteras. Det är med utgångspunkt för mitt syfte om artisters identitet och aktivitet på 

Facebook som dessa teorier har valts ut. Först utreds definitionen av sociala medier och efter 

det presenteras fyra olika teoretikers syn på begreppet identitet. Detta följs av en 

presentation av begreppen image och varumärke som jag anser stödja min undersökning 

teoretiskt om artisters aktiviteter på Facebook.  

 

5.1 Definition av sociala medier 

Det finns en rad olika definitioner av vad sociala medier är och betyder. En definition är 

hämtad från Nationalencyklopedin och sammanfattar på ett kort och innehållsrikt sociala 

mediers kärna:  

 

”Sociala medier - samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” 

(Nationalencyklopedin)
6
 

                                                           
6
 http://www.ne.se 

http://www.ne.se/sociala-medier
http://www.ne.se/
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Carlsson (2010:10) menar att sociala medier är mötesplatser eller mötestillfällen för 

människor på Internet. Kirsner (2009:2) beskriver Facebook som en potentiell 

marknadsföringskanal och menar att Facebook kan vara ett effektivt hjälpmedel i byggandet 

av en fanbase. Han påstår att artister på Facebook kan göra det de älskar, nå ut till en publik 

och samtidigt tjäna pengar på det. 

 

5.2 Användning av sociala medier 

Carlsson (2010:20) beskriver att sociala medier kan användas som ett sätt att hålla kontakt 

med nära och kära, sprida information om saker man tycker är viktiga och få kunskap och 

information om olika intresseområden. Sociala medier kan också användas i företagssyfte 

och då istället syfta till att marknadsföra företaget samt lära sig mer om kunden i reklam och 

säljsammanhang (Carlsson 2010:21). Enligt Larsson (2002:69) har massmedierna, i det här 

fallet Internet, kommit att utgöra en grund för den uppfattning vi människor har om ett 

företag och dess verksamhet. Författaren menar att Internet skapar en plattform för artister, 

organisationer och företag att särskilja sig från andra och skapa sig en egen identitet. På 

Facebook finns möjligheten att för vem som helst, privatperson eller företag, att skapa en 

egen sida. Sidan blir enligt Ström (2010:67-68) en typ av sajt och kan användas som 

marknadsföringsaffisch för artister eller företag. Det går att söka på allt från globala giganter 

som Coca-Cola och Britney Spears till mindre kända företag och artister. För artister blir en 

sida på Facebook en möjlighet att presentera sig själva genom att lägga upp information, 

bilder, videor, länkar m.m. Att göra statusuppdateringar är ett verktyg man kan använda för 

att göra sin röst hörd på Facebook. Dessa statusuppdateringar kan enligt författaren 

översättas med kommentarer som artister gör för att visa sina värdering och åsikter i ett 

ämne. Dessa kommentarer menar författaren kan fortsätta i diskussioner som sammanlänkar 

både Facebookmedlemmar och artisten i fråga. Som privat Facebookanvändare kan vem 

som helst bli medlem i en sida och på så vis blir man ett fan eller en anhängare. Författaren 

menar att detta resulterar i att personen kan rekommendera sidan vidare till sina vänner och 

på så vis skapas en spridning av artisten.  

 

5.3 Identitetsbegreppet 

Svenska Akademins Ordlista (2000) förklarar begreppet identitet med:  

 

”fullkomlig överensstämmelse” eller ”att man är den man utger sig för”. 
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5.3.1 Identitet enligt Gripsrud 

Gripsrud (2002:18) definierar identitet med enhet eller likhet. Med det menar han att de 

samlade intrycken vi får från såväl våra medmänniskor som från medier och dessa hjälper 

oss att se likheter och skillnader mellan oss själva och de andra. Medierna kan enligt 

författaren ses som en skapare av föreställda gemenskaper, där nationella och historiska 

gemenskaper ges som exempel. Gripsrud (2002:19) menar fortsättningsvis att vår identitet är 

som ett lapptäcke av olika identiteter, d.v.s. en kombination av de likheter och skillnader 

som gör oss annorlunda i förhållande till andra människor. Varje lapptäcksbit representerar 

olika delar av en persons egenskaper och intressen och det är kombinationen av dessa bitar 

som gör varje individs unika lapptäcke. Gripsrud (2002:24) anser att medierna har en viktig 

roll i vårt identitetsskapande och menar att Internets stora närvaro i våra liv naturligt bidrar 

till dessa lapptäcksliknande identiteter.  

 

”Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera 

vilka vi är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den – i bild, 

ljud och skrift – och de lanserar idéer om vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, 

roligt och tråkigt. De visar oss delar och dimensioner av världen som vi inte själva upplevt 

och kanske aldrig kommer att uppleva. Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss 

någons slags uppfattning om var vi själva, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka 

vi under alla omständigheter inte vill vara eller bli.” (Gripsrud 2002:18) 

 

Gripsrud (2002:20) visar även på nödvändigheten att göra en distinktion mellan två 

huvudtyper av identiteter. Den första namnger författaren som den sociala eller den 

kollektiva identiteten. Denna identitet får genom andra människors uppfattning av oss i de 

sociala och kollektiva sammanhang vi förknippas med, till exempel vilken stad vi växt upp i 

eller vilket fotbollslag vi hejar på. Andra människors uppfattning av oss påverkar även vår 

egen bild av oss själva, d.v.s. vår självbild. Den andra huvudtypen av identitet som 

författaren beskriver är den personliga. Den personliga identiteten kan vi bara komma fram 

till genom att fråga oss själva vem man själv är. Här plockar man fram de attribut hos en 

själv som gör en speciell och unik i förhållande till andra människor i sin omgivning.  

 

5.3.2 Identitet enligt Sherry Turkle  

Turkle (1997:11) menar på att Internet har kommit att ändra sättet individer tänker på samt 

att Internet ger oss möjlighet att leka med våra identiteter på ett sätt som tidigare inte varit 
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möjligt. I och med den snabba utvecklingen kan Internet inte längre bara ses som en maskin 

eller ett verktyg. Internet har istället kommit att erbjuda nya typer av medvetande och med 

Internets hjälp har vi även möjlighet att ge uttryck för de idéer och fantasier vi besitter. 

Författaren Turkle liknar Internet vid en spegel som vi kan kliva igenom och leva i. Våra 

identiteter utanför skärmen speglas in i datorn och ut på Internet där de får utvecklas och 

växa.  

 

”Där vi kliver in igenom skärmen in i virtuella gemenskaper omformar vi våra identiteter på 

andra sidan spegelglaset.” (Turkle 1997:217) 

 

På 90-talet, innan Facebook fanns med i vår världsbild, beskriver Turkle (1997:319) 

skapandet av en ”hem”-identitet. Denna ”hem”-identitet gör man genom att starta en 

hemsida där man skapar länkar mellan den och andra platser på Internet. Hemsidan 

innehåller virtuella objekt som bilder, ord och ljud, som motsvarar ens intressen. ”Hem”-

identitet kan med enkelhet liknas vid Facebook som utgår från nästan exakt samma princip 

där man genom att titta på någons Facebooksida kan utvinna mycket information om 

människan bakom den. Precis som i de virtuella fantasivärldar som författaren undersöker 

med sina teorier är det lätt att förstå att Internetanvändandet redan då påverkade människan 

och dennes identitet. Än idag används Internet i ett syfte att utveckla en persons identitet.  

 

”Folk vänder sig uttryckligen till datorer för att få upplevelser som de hoppas kommer att 

förändra deras social och känslomässiga liv.” (Turkle 1997:31) 

 

Den identitet som vi har på Internet blir på många sätt ett komplement till det verkliga jaget 

utanför datorskärmen. När dessa två identiteter offline och online kombineras sker en 

kulturell process mellan det ”levande” och ”icke levande” menar författaren. Trots att vi är 

medvetna om att Internets skärmskildringar och bilder inte finns i världen utanför 

datorskärmen på samma sätt som vi människor gör, utmanar Internet vår uppfattning om vad 

livsprocesser handlar om. Det är enligt Turkle (1997:31) viktigt att dra en gräns mellan oss 

människor och den virtuella världen inne i datorn.  

 

5.3.3 Identitet enligt Erving Goffman 

Goffman (2002) presenterar i sin identitetsteori liknelsen mellan en teaterföreställning och 

hur människan fungerar socialt i vardagen. Enligt Goffman (2002:25) intar individen olika 
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roller beroende på vilket socialt sammanhang han eller hon upplever sig själv befinna sig i. 

Precis som skådespelaren på en scen spelar individen en roll där olika typer av repliker 

behövs för olika typer av sociala sammanhang. Goffman (2002:15) använder begreppet 

framträdande i de sammanhang där vi som individer presenterar oss själva, styr och 

kontrollerar den uppfattning som andra bildar sig om oss. Detta framträdande kan enligt 

författaren beskrivas enligt följande: 

 

”Ett framträdande kan definieras som den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett 

givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra 

deltagarna” (Goffman 2002:23) 

 

Det är detta som författaren liknar vid ett teaterframträdande där han beskriver det som att vi 

agerar som en dikterad gestalt inför en publik. Framträdandet kan även beskrivas som ett 

möte vid vilket det sker en interaktion två individer emellan (Goffman 1974:23).  

 

”När en individ kommer i kontakt med andra individer söker de i allmänhet skaffa sig 

upplysningar om honom eller att tillämpa de upplysningar om honom som de redan har.” 

(Goffman 1974:11) 

 

”När individen befinner sig tillsammans med andra fyller han på ett karaktäristiskt sätt sin 

aktivitet med tecken som dramatiskt belyser och framhäver de bekräftande fakta som i annat 

fall skulle vara fördolda eller otydliga.” (Goffman 1974:35) 

 

”Upplysningar om individen bidrar till att definiera situationen och gör det möjligt för de 

andra att veta i förväg vad han kommer att vänta sig av dem och vad de kan vänta sig av 

honom.” (Goffman 1974:11) 

 

5.4 Imagebegreppet 

I Svenska Akademins Ordlista (2002) förklaras image med:  

”Föreställning, profil, anseende”. 

 

Begreppet image går hand i hand med identitet och definieras av Larsson (2002:99): ”den 

uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen”. Ännu en definition 

som nämns i (Palm 1994; cit. efter Lundquist 1986:61):  
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”Imagen är den bild som finns av företaget i de adekvata intressegrupperna. Den kan vara 

positiv eller negativ, tydlig eller otydlig. Men den finns där alltid vare sig ledningen gör 

något åt den eller inte”. 

 

Vidare kan man alltså säga att image är det avtryck som artistens kultur gör på sin 

omgivning (Larsson 2002:96-97). Författaren diskuterar också problematiken med begreppet 

image. Ingen artist efterstävar en dålig publicitet och image, utan skapandet av en positiv 

image är ett centralt mål. Författaren påvisar även de svårigheter som uppstår när en 

organisation, ett företag eller som när en artist vill ändra sin image. En positiv image kan 

hjälpa en artist att dämpa tillfälligt negativa åsikter medan en positiv image mycket snabbt 

kan vända åt det negativa hållet. Larsson (2002:97) beskriver att en positiv image snabbt kan 

förvandlas till en negativ och en negativ image kan på samma sätt, om än lite svårare, 

omvandlas till en positiv. Detta menar författaren är viktig information som varje artist med 

ett marknadsföringssyfte bör ha i åtanke och att vändningarna kan vara snabba och att en 

eftersträvansvärd positiv image kan vara svår att uppnå.  

 

5.5 Personer som varumärken 

Holmberg (2002:83) anser att vi kan använda begreppet varumärke på verksamheter och 

företag såväl som på personer. För dem alla handlar det om att skapa synlighet och 

igenkännande i en allt mer globaliserad värld. Företag och organisationer använder kanske 

slogans eller symboler för att göra sig ett eget namn bland myllret av liknande verksamheter 

på marknaden. På samma sätt menar författaren att samma tänkande och utveckling finns på 

individnivå då levnadsintressen så som till exempel musik, klädsmak och fritidsintressen är 

personliga attribut som signalerar en livsstil, en identitet och en tillhörighet. Varumärken 

kommer väl till pass vid konstruktionen av en tilltalande bild av sig själv, vilket också 

skapar relationer till andra. Individens livsstil blir till en kommersiell enhet då ens 

personliga intressen och talanger kommersialiseras och sätts i första rummet. Författaren 

menar på att individer idag är väl medvetna om de bilder man sänder ut och skapar. Artister, 

som författaren väljer att benämna som populärkulturens ikoner, tänker globalt och är i 

ständig rörelse för förändring. Detta är nödvändigt då artisten utgör kärnan i varumärket som 

väldigt snabbt kan komma att förändras. Det enorma utbud av varumärken som finns ute i 

världen och inte minst på Internet kan enligt Holmberg (2002:90) skapa en väldig förvirring 

och vilsenhet. Det är då väsentligt att ställa sig frågan ”Är detta jag?” för att på bästa sätt 
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rensa bort de varumärken som inte stämmer överens med det vi vill vara eller förknippas 

med menar hon.  

 

6.  Metod 

6.1 Kvalitativ ansats 

Starrin & Svensson (1994:11-33) tar i sin bok om kvalitativ forskning upp diskussionen om 

att distinktionen mellan den kvalitativa och den kvantitativa forskningen inte är helt enkel att 

reda ut. Bryman (2009:249) anser att den mest uppenbara skillnaden är att den kvalitativa 

forskningen tenderar att behandla ord medan den kvantitativa behandlar siffror.  

 

Wallén (1996:73) menar att man med den kvalitativa forskningen kan undersöka sådant som 

är vagt, mångtydigt, subjektivt såsom upplevelser och känslor som är svåra att mäta. Syftet 

med kvalitativa studier är att undersöka av vilken karaktär en företeelse är och hur den ska 

identifieras. Starrin & Svensson (1994:23) anser att målsättningen med den kvalitativa 

innehållanalytiska metoden är:  

 

”Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer.” 

(Starrin & Svensson 1994:23) 

 

Ordet tolkning är ett centralt begrepp i den kvalitativa forskningen och det är med tolkning 

som vi går från del till helhet, ser sammanhang och funktioner som behövs för att fastställa 

vad för slags fenomen det rör sig om i en undersökning och att finna karaktäristiska drag 

(Wallén 1996:73). De tolkande undersökningarna används för att:  

 

”Klarlägga innebörder i upplevelser, föreställningar, tanke- och handlingsmönster, 

komplexa former av kunskap som intuition och gott omdöme, symboliska innebörder 

”bortom” det direkt observerbara.” (Wallén 1996:75).  

 

Tillvägagångssättet i en kvalitativ undersökning kan karaktäriseras av bland annat 

djupintervjuer, fältstudier och deltagande observationer. (Wallén 1996:75). Det kvalitativa 

metod som jag valt att utgå från i min studie är fokusgruppintervjuer och om dessa förklarar 

jag mer utförligt nedan. 
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6.2 Kvalitativa fokusgruppintervjuer  

Den kvalitativa fokusgruppsintervjun är enligt Litosseliti (2003:1) en metod som 

karaktäriseras av små strukturerade grupper, ledda av en moderator, där informanterna har 

blivit utvalda i syfte med intervjun. Fokusgruppintervjuerna är fokuserade på så sätt att de är 

koncentrerade kring ett specifikt ämne eller frågeställning. Syftet med fokusgruppintervjun 

är att utvinna kunskap om ett specifikt ämne eller ett flertal frågeställningar där man utgår 

från informanternas personliga erfarenheter och åsikter. Informanterna tillåts diskutera fritt 

kring frågorna som ställs då syftet med intervjun är att det ska ske en interaktion mellan 

intervjudeltagarna. Under intervjun är det av yttersta vikt att intervjudeltagarna känner sig 

avslappnade och bekväma i situationen. De får inte känna sig tvingade till att svara på ett 

speciellt sätt utan ska kunna känna friheten att ge uttrycka personliga åsikter (Litosseliti 

2003:1-2).  

 

Fokusgruppintervjuerna är bra då de inte är lika kontrollerade som exempelvis individuella 

intervjuer där intervjuaren lättare kan kontrollera riktningen på konversationen (Litosseliti 

2003:2). Frågorna som ställdes vid intervjutillfället är semistrukturerade vilket innebär att de 

endast fungerar som ramverk inom vilket samtalet ska flyta fritt
7
.  

 

6.3 Metodens tillvägagångssätt 

Enligt Litosseliti (2003:3) bör en fokusgruppsintervju innehålla minst fyra deltagare och 

som flest tolv. Det rekommenderade antalet informanter är dock runt sex stycken. Kvale 

(1997:97) menar att antalet intervjudeltagare som är nödvändigt att använda sig av i sin 

studie helt och hållet beror på undersökningens syfte och storlek.  

 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale 

1997:97) 

 

Inom den kvalitativa forskningen menar Kvale (1997:98) att antalet intervjudeltagare 

tenderar att antingen vara för stort eller för litet. Om intervjuerna innehåller för många 

personer finns risken att det blir för komplicerat att tolka dem. Är antalet däremot för litet är 

det möjligt att det inte går att göra några statistiska generaliseringar och jämförelser mellan 

olika grupper (Kvale 1997:95-96). I mitt fall utgörs två av intervjugrupperna av endast tre 

                                                           
7
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personer och den tredje av fyra personer, vilket enligt Litosseliti (2003:3) bör vara minimum 

för en fokusgrupp. Jag har dock valt att förbise detta och utgått från Kvale (1997:97) som 

menar att det är upp till forskaren att bestämma antalet intervjupersoner beroende på 

situation och syfte. Med hänsyn till tid och utrymme för denna studie ansåg jag att det var 

tillräckligt att genomföra två av intervjuerna med tre personer i varje. Jag ansåg det som 

berättigat då livliga diskussioner uppstod under samtliga intervjuer och att jag således fick 

en god grund att bygga mitt resultat på. 

 

6.4 Informanter 

Enligt Litosseliti (2003:32) bör valet av intervjudeltagare helst utgå från att försöka skapa en 

homogen grupp mer än en grupp där skillnaderna är alltför stora karaktärsmässigt. Jag 

utgick huvudsakligen i arbetet med intervjuerna från Litosselitis riktlinjer, men valet av 

informanter grundades i huvudsak på att jag ville få en så pass bred kunskap i ämnet som 

möjligt. Därför består mitt urval av en relativt homogen grupp människor som dock har 

olika intressen och sysselsättningar. Kravet för att de skulle få medverka i intervjun var att 

de hade ett Facebookkonto som de använder minst tre gånger i veckan. Fyra av 

informanterna är själva musiker och spelar i ett band. På så sätt fick jag vid de intervjuerna 

där de medverkade åsikter från två olika perspektiv; perspektivet från dem som musiker som 

vill synas på Facebook och perspektivet från dem själva som privata Facebookanvändare. 

Bland övriga intervjudeltagare finns det bland annat en musikjournalist, en aktiv 

modebloggare och studerande.  

 

6.5 Studiens genomförande 

Med utgångspunkt för mitt syfte, att ta reda på privata Facebookanvändares uppfattning av 

artisters identitet på Facebook, kändes fokusgruppintervjuer som en passande metod. Jag har 

genomfört tre fokusgruppintervjuer varav två bestående av tre personer och den tredje av 

fyra. Urvalet skedde på det viset att jag skickade ut en förfrågning om intervju bland mina 

vänner och bekanta på Facebook och sedan fick de som ville själva anmäla sitt intresse i att 

medverka. Det har således varit ett snöbollsurval som jag utgått från i min studie, vilket 

innebär att jag som forskare tar kontakt med de personer som verkar vara relevanta för min 

undersöknings syfte och sedan får de första informanterna användas för att få kontakt med 

ytterligare intressenter
8
.  
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Väl vid intervjutillfället utgick jag från en intervjuplanering enligt Lantz (1993:63-65) som 

ett underlag för intervjuerna, vilken går att finna i Bilaga 1. Den innehåller flera punkter som 

informanterna fick ta del av innan intervjuns start. När var och en av intervjuerna var 

genomförda transkriberades det inspelade materialet transkriberades (Bilaga 3). 

Informanterna numrerades från 1-10 i den ordning de intervjuades (Bilaga 1). 

 

6.6 Analysmetod  

Den metod som jag har använt mig av vid bearbetningen och tolkningen av det 

transkriberade intervjumaterialet är en tematisk analysmetod. Valet av metod kan enklast 

förklaras med att jag ansåg den relevant för studiens syfte. Med den tematiska 

analysmetoden kan materialet som man utvunnit från fokusgruppintervjuerna lättare förstås 

och tolkas enligt Fereday & Muir-Cochrane (2006)
9
. Den tematiska modellen syftar till att 

identifiera teman och mönster från det insamlade materialet
10

. Enligt Fereday & Muir-

Cochrane (2006)
11

 ska det transkriberade materialet noggrant läsas om flera gånger för att 

hitta mönster i materialet som sedan kan struktureras i teman. 

 

Det första steget i den tematiska analysen är att identifiera mönster i informanternas 

upplevda erfarenheter kring det undersökta fenomenet. Dessa mönster kan vara direkta citat 

från informanterna eller gemensamma idéer som identifierats i texten. Från de mönster som 

utvunnits vid det första steget bygger man sedan vidare på dessa med delteman eller 

underkategorier. De teman som uppkommit vid fokusgruppintervjuerna länkas samman för 

att förstå den kollektiva erfarenheten bland informanterna. Sammanställningen av 

underkategorierna eller de delteman som man upptäckt ger en heltäckande bild av 

informanternas syn på fenomenet och det är sedan enkelt att se mönster i den insamlade 

data. Dessa teman och mönster som är skapade av forskaren, i detta fall av mig, bör 

argumenteras och motiveras på ett trovärdigt sätt (Fereday & Muir-Cochrane 2006)
12

.  Det 

är således mitt ansvar som forskare att urskilja teman i det insamlade materialet och sedan 

göra relevanta och trovärdiga tolkningar av dessa.  

 

 

 

                                                           
9
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7.  Analys av resultat 

I resultatredovisningen som följer kommer jag att presentera de resultat som genererats vid 

fokusgruppintervjuerna där jag beskriver informanternas uppfattningar av artisters identitet 

på Facebook. Min undersökning visar att informanterna hade en blandning olika 

uppfattningar av artisters identitet på Facebook. Resultatet utgörs av fem olika teman som 

genererades vid den tematiska analysen av materialet från intervjuerna och det är utifrån 

dessa teman som min analys kommer att växa fram. Följande teman kommer att belysas i 

resultatet: 

 

- Tema 1. Den egna identiteten på Facebook 

- Tema 2. Page-funktionen 

- Tema 3. Uppfattningen av artisters identitet på Facebook 

- Tema 4. Artister som stör på Facebook  

- Tema 5. Förstärkt eller försämrad image med en sida på Facebook 

 

7.1 Den egna identiteten på Facebook 

Det första temat som direkt gick att identifiera från intervjuerna var det som handlade om 

informanternas uppfattning av den egna identiteten på Facebook. Samtliga informanter 

tycktes vid intervjutillfället ha en liknande uppfattning av hur de själva är och vill uppfattas 

av andra på Facebook. Den egna identiteten handlade bland informanterna mestadels om att 

de ansåg sig vara relativt anonyma inför andra användare. Aktiviteterna som man ägnade sig 

åt var att studera vad andra gör på Facebook och att statusuppdatera ungefär en gång 

varannan månad.  

 

”Jag tittar bara på andra. Jag statusuppdaterar typ en gång i halvåret typ, om ens det. 

Meddelande också fram och tillbaka. Chattar.” (Informant 2) 

 

”Jag tror att jag är ganska anonym på Facebook med tanke på att jag, precis som 

[Informant 2], inte säger någonting någonsin till någon egentligen. Och typ inte like:ar 

någonting förutom de saker som jag själv har gjort eller det ni har gjort bandmässigt. Plus 

att jag inte har en Facebook som man kan se så mycket om mig på. Anonym skulle jag säga. 

Jag stalkar inte så mycket heller ska jag säga.” (Informant 1) 
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”Tråkig. Om man inte är intresserad av musik i alla fall för jag uppdaterar aldrig statusar 

och skriver väldigt sällan på folks walls och säger typ bara grattis. Så det kommer bara upp 

att jag like:ar en massa konstiga sidor och att jag har gått på evenemang. Sedan lägger jag 

upp en bild från konserter en gång i veckan. Rätt tråkig tror jag.” (Informant 7) 

 

En majoritet av informanterna visade, enligt dem själva, alltså på en tråkig och anonym typ 

av Facebookanvändare. Sällan väljer man att göra saker för att visa sig eller göra sig hörd på 

Facebook, vilket beskrivs av dem som ett självvalt beteende. Man tenderar att studera andra 

och deras aktiviteter på Facebook mer än vad man bryr sin egen användare, kanske like:ar 

man någons statusuppdatering någon gång ibland. Begreppet stalking används av nästan 

samtliga informanter när detta togs upp som en benämning på denna aktivitet. Däremot 

visade tre av informanterna intresse i att vilja synas och höras på Facebook. De uttryckte att 

de avsiktligen inte ville vara anonyma, utan var öppna med vilka aktiviteter de ägnade sig åt 

för att synas.  

 

”Horar. Nej men alltså på riktigt. Jag tror att folk uppfattar mig som en person som bara 

promote:ar saker på Facebook hela tiden.” (Informant 3) 

 

”Det hade väl varit lite kul och ha några följeslagare som typ follow:ar vad man gör, men å 

andra sidan ska det ju inte vara ens vänner i sånt fall. Då ska det ju vara folk som inte 

känner en men som tycker det är kul och intressant att följa. Det kan ju vara kul. Men jag 

skulle lika gärna kunna ha en blogg i sådant fall.” (Informant 4) 

 

”Jag är jävligt aktiv på Facebook. […] Jag vill att det ska se snyggt ut på min profil. Att det 

ska se ut som att jag är aktiv. För jag tror att folk tittar.” (Informant 9) 

 

Generellt sätt ansåg samtliga informanter att den egna identitetsuppfattningen stämde 

överens med den bild de trodde presenterades för andra på Facebook. Informanterna belyste 

det egna ansvaret i att presentera en bild av sig själv som man tyckte var mest bekväm och 

lämplig för de syften man hade med sitt Facebookanvändande. Av de tio informanterna som 

jag har intervjuat var det endast tre personer (informant 3, informant 4 och informant 9) som 

ansåg sig själva som aktiva användare utåt sett på Facebook. Både gjorde de saker praktiskt 

och hade önskningar om att synas mer. Resterande åtta intervjudeltagare angav en bild av att 

vara anonyma då de sällan valde att statusuppdatera och lägga upp bilder. Samtliga var dock 
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överens om att vare sig det handlade om privata Facebookanvändare eller artister så besitter 

var och en ett eget ansvar i vilken identitet som framställs på Facebook, vilket Informant 5 

uttryckte enligt följande: 

 

”Facebook ger alla chansen att få vara precis vem man vill vara på Facebook.”  

(Informant 5) 

 

Även det faktum att man på Facebook, till skillnad från tidigare sociala nätverkssajter, 

använder sitt riktiga namn var ett diskussionsämne som togs upp under två av intervjuerna. 

Det som var i fokus när detta diskuterades var både rädslan att publicera sitt namn på 

Internet för allmän beskådan samt det att det kan användas positivt som ett verktyg att 

förmedla vem man är till andra. Här var det två helt skilda uppfattningar som diskuterades. 

Rädslan eller snarare ovanan att publicera hela namnet var bland intervjudeltagarna en 

välbekant känsla vid vilken nästan samtliga informanter instämde. Det andra lägret var dock 

inte alltför oroligt över vad publiceringen av ens riktiga namn kunde innebära. 

 

”Jag gillade inte själva grejen med att man skulle ha sitt riktiga namn och efternamn så jag 

hittade på ett efternamn och så försökte jag typ döpa mig till Hannah Lennon och då tog de 

bort hela min användare.” (Informant 5) 

 

Här beskiver informant 5 den obekväma och ovana känslan i att publicera sitt riktiga namn 

på Facebook då hemsidan var relativt ny, vilket delades av flera av informanterna under 

intervjuerna. När namnet och den egna identiteten kom upp som samtalsämne kom 

begreppet integritet upp och då visade det sig att begreppets innebörd nästan förlorat sin 

innebörd i och med Facebook. Detta kan styrkas med citatet nedan. 

 

”Jag tror att folk gav upp det här med integritet när Facebook kom. När man var liten 

använde man inte sitt riktiga namn på nätet och man skrev aldrig sitt telefonnummer och 

sådant för att få folk att komma och mörda en. Men sedan kom Facebook och så visste alla 

allt om en och då sket man i det och då skrev jag det att, ja, här är allt.” (Informant 3) 

 

I och med den ökade användningen av Facebook och dess popularitet går att identifiera en 

ny inställning vad som hör till det privata och vad som hör till det offentliga. Gränserna 
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mellan vad som anses vara privat och vad som uppfattas som offentligt tycks det inte finnas 

några gränser för enligt informanterna. 

Funktionen på Facebook som gör att man kan like:a sidor kan enligt informanterna användas 

som en indikering på en persons identitet. När det kom till frågan om de sidor man lik:eat 

hade någon koppling till identitetsuppfattning av en själv på Facebook var svaren blandade 

men pekade alla åt samma riktning. Huvudsakligen handlade det om att man like:ade en 

artists sida både för sig själv som en slags ”kom-ihåg-lapp” och även för att de sidor man 

gillat skulle ge en bild utåt som en indikation till andra Facebookanvändare vilken typ av 

identitet man har. De sidor man valde att like:a blev en identitetskomponent.  

 

”Man vill väl visa lite liksom. Som folk som går in på min sida kommer att se att jag lyssnar 

på. Det blir lite av en identitetsgrej.” (Informant 5) 

 

”Men egentligen är det ju bara att jag vill se ut som någon som like:ar det här liksom. Jag 

vill visa upp en image typ.” (Informant 4) 

 

Några visade på vikten av att like:a artister ur en viss genre medan andra inte lade något 

engagemang eller intresse i detta då de menade på att ändå inte var någon som tittade eller 

brydde sig. 

 

7.2 Page-funktionen 

Tema nummer två rör funktionen på Facebook som gör det möjligt för artister att skapa en 

sida eller en page på Facebook som de kan använda sig av för att nå ut till ett stort antal 

människor. Det temat huvudsakligen berör är informanternas uppfattning av artisters 

användning av page-funktionen. Intervjuerna visade på att samtliga informanter var bekanta 

med page-funktionen och dess huvudsakliga användningsområde och syfte. Däremot fanns 

det bland informanterna skilda uppfattningar kring vilken funktion och i vilket syfte artister 

använder sig av Facebook. Samtliga menade att det var en bra möjlighet för både artister och 

privata Facebookanvändare att interagera med varandra och påpekade att artisternas positiva 

image ökade om de till exempel svarade på frågor och kommentarer från fans.  

 

”Det tycker jag förbättrar någons image, när de svarar på frågor och sånt. Men om någon 

skriver till dem och frågar när börjar ni spela ikväll och de svarar, så verkar de schysstare 
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och bättre för fansen. Främst för att du måste ha en Facebooksida. Annars finns du inte. Om 

du inte redan är etablerad.” (Informant 7) 

 

Informanterna ansåg att det idag nästan anses som en skyldighet att ha en sida på Facebook 

om man vill finnas till. Som offentlig person förväntas det av dig att du syns och hörs på 

Facebook vilket stärks av citatet nedan. 

 

”Det är obligatoriskt. Du måste ha det nästan. Alla förväntar sig att du ska ha det.” 

(Informant 7) 

 

Informant 7 som är musikjournalist påpekar just vikten för en artist att ha en Facebook-page. 

Inte bara för att du bör för att alla har det utan även för att det underlättar för folk som 

jobbar professionellt med musik och som snabbt behöver få information om ett band eller en 

artist. 

 

”Så det är inte bara att man like:ar för att bli ett fan, utan det är mycket att man vill ha 

nyheterna och sedan eftersom jag skriver om musik så behöver jag få nyheterna också, så då 

är det ett smidigt sätt att få dem. Då får man dem alltid kommande och slipper få som på en 

maillista, typ 220 mail om dagen om artister du inte bryr dig så mycket om. Då är det 

lättare att bara skrolla igenom Facebook.” (Informant 7)  

 

Även informant 2 poängterade fördelarna med en artists användande av page-funktionen. 

 

”Alltså om det bara är just artisten som vi pratar om och deras sida och varför man like:ar 

dem så är det ju en prenumeration. Oftast så är det ju många artister som man vill veta vad 

som händer.” (Informant 3) 

 

Informant 3 däremot, syftar på att page-funktionen inte är så spridd bland 

Facebookanvändare som man kanske får för sig. Istället menar han på att det mer är en 

funktion som band och artister använder sig av för att hålla sig uppdaterade när det gäller 

vad andra band har för sig. Page-funktionen fungerar således som en slags hjälpmedel i 

upprätthållelsen av någon slags kontakt mellan de som sysslar med samma sak. 
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”Det är kul. Min uppfattning är att det är lite mer internt än vad man tror. Alltså att de som 

använder sig av funktionen mest för att få information och så, det är folk med egna sidor. 

Det är som att banden håller koll på varandra.”(Informant 3) 

 

Informant 3 menar alltså att det huvudsakliga användningsområdet när det kommer till page-

funktionen främst gäller vilket syfte artisten har, att det inte är lika mycket för den privata 

Facebookanvändaren som för artisten själv som har sidan. Fortsättningsvis nämner 

Informant 3 att page-funktionen kanske inte alls kan ses som ett verktyg i förmedlandet av 

en identitet. 

 

”Alltså, det är ju väldigt mycket för sin egen skull man gör det. Det är ju överskattat som 

marknadsföringskanal, men det är det som finns liksom.” (Informant 3) 

 

Här kan man tolka informant 3 något nedvärderande syn på Facebook som ett alternativ som 

ett sätt för en artist att marknadsföra sig. Det är närmast så att han antyder att Facebook 

används i brist på andra alternativ. Att Facebook kommer upp som det enda tänkbara 

verktyget för att nå ut till en större massa är ett genomgående tema i intervjuerna. 

Jämförelsen med Myspace är oundviklig då det var det sociala nätverk som huvudsakligen 

användes av band innan page-funktionen slog igenom på Facebook.  

 

”Musikmässigt har ju verkligen Facebook-pagen tagit över Myspace så jävla hårt så att det 

inte finns. Det är ens en gång inte vettigt att skaffa en Myspace längre.” (Informant 1) 

 

”Det sjukaste som jag tycker är ju att det började med Myspace och sedan dog Myspace. 

Vilket är lite sjukt. Facebook är dock mycket skönare.” (Informant 9) 

 

”Myspace är väldigt långsamt och out of date. Så komplicerat.” (Informant 10) 

 

På så sätt kan man konstatera att Facebook, i förhållande till andra sociala nätverksplatser, 

har en hel del fördelar gentemot andra sociala nätverk. Detta till trots att det fanns en åsikt 

om att Facebook som ett verktyg i marknadsföringen av en artist är överskattad.  
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7.3 Uppfattningen av artisters identitet på Facebook 

Tema nummer tre som behandlar den uppfattning som informanterna ansåg sig ha om 

artisters identitet på Facebook. Artisters musik och identitet ansågs av de flesta informanter 

gå hand i hand i varför man överhuvudtaget gillar artisten i fråga både Facebook och 

utanför. Ett antal informanter menade att artistens identitet är lika viktig som den identitet 

eller image som artisten förmedlar.  

 

”Det känns ju som att imagen och musiken går hand i hand, att de är svåra att skilja.” 

(Informant 6) 

 

”Ibland så gör ju musiken att det inte spelar någon roll med imagen, men ibland så är det 

imagen som gör att den här artisten sticker ut mot mängden.” (Informant 4) 

 

”Jo men image tror jag spelar en väldigt stor roll. Jag kan ju säga att klädstilsmässigt har 

jag oftast alltid inspirerats av idoler samt även musikaliskt. […] Image har ju alltid spelar 

roll, speciellt hur de ser ut mer än kanske hur de är.” (Informant 1) 

 

För några av informanterna var imagen lika viktig som musiken och imagen fungerade som 

en inspiration både musikaliskt och stilmässigt. Artisten kunde med andra ord nästan vara 

direkt ointressant utan imagen. En annan åsikt var att artistens identitet inte alls spelade in 

på varför man gillade den och like:ade denna på Facebook. 

 

”På Facebook är det inte så att jag tittar på något bands Timeline och bara ’Åh’ det här 

bandet verkar vara coolt. Nej. Bandets identitet överhuvudtaget säger ju ganska mycket om 

personen om de säger att de lyssnar på ett hårdrocksband då antar man att personen är 

hårdrockare liksom. Det blir väl lite att man anpassar musiken efter sin identitet eller 

tvärtom.” (Informant 5) 

 

”Ja det är klart att imagen har betydelse men ja, det är ju inte som att man likear ett band 

för att de verkar coola. Men samtidigt, om man lyssnar på många band med en viss image 

och man vill hitta ny musik så letar du ju efter band med den imagen för att du gillar de 

banden. Så det påverkar ju så.” (Informant 7) 
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Här visar två informanter på att en artists image och identitet faktiskt inte har en så stor 

betydelse för varför man väljer att like:a dem på Facebook. Intervjudeltagarna anser i  

huvudsak att musiken är det som betyder mest när det kommer till att like:a en artist på 

Facebook. Fortsättningsvis visade det sig att informanterna tyckte att det ibland fanns större 

anledning att like:a en artist på grund av hur de är personlighetsmässigt snarare än för 

musikens skull.  

 

”Ibland så finns det ju musiker som skriver om intressanta saker som inte är deras egen 

musik, det finns ju också. Och då like:ar man dem kanske mer för att det är en intressant 

person.” (Informant 4) 

 

”En personlighet som man resonerar med och tycker är rolig gör ju större chans att man 

lyssnar på musiken. Men oftast hör man ju först musiken.” (Informant 2) 

 

Med anknytning till uppfattningen av en artists identitet på Facebook diskuterades vikten av 

att ha en Facebook för att ens kunna ha och förmedla en identitet. De mindre kända 

artisterna och banden som kanske ännu inte slagit igenom nämndes som typiska exempel på 

dem som till sin fördel kan förmedla en identitet via page-funktionen på Facebook. Syns 

man på Facebook är chansen större att man kanske syns någon annanstans i något annat 

sammanhang. 

 

”Det är ju svårt att ha en identitet om du inte finns på Facebook.” (Informant 3) 

 

”It’s not official until its Facebook official! Det ligger någon sanning i det. Sen så tror ju 

jag även att det finns lite i det gamla ordspråket att ingen publicitet är dålig publicitet. 

Någonstans, ju mer man syns desto mer finns man.” (Informant 1) 

 

7.4 Artister som stör på Facebook 

Tema nummer fyra genomsyrade alla tre fokusgruppintervjuerna på ett framträdande sätt 

och handlade om uppfattningen av artister som störande på Facebook.  De teman som jag 

hittills har presenterat har handlat om en övervägande positiv inställning bland 

informanterna till artisters användning av Facebook. Det som uppfattades som störande 

bland informanterna rörde allt från felstavade statusuppdateringar till en för hög frekvens 

uppdateringar.  
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”Jag tänkte inte på att man ska like:a och jag känner att jag inte behöver veta vad som 

händer heller. För det kan jag ta reda på själv på andra sätt. Jag kan ju bara gå in och 

kolla om jag får för mig det. Jag tycker det är irriterande när jag får uppdateringar hela 

tiden.” (Informant 8) 

 

Dessa uppdateringar som dyker upp i NewsFeeden är möjliga att ta bort eller dölja men kan 

fortfarande uppfattas som störande då dessa måste plockas bort och det blir ännu en process 

som irriterar, menar några av informanterna. Samma sak gällde den process genom vilken 

man går igenom när man vill gå ur en page på Facebook, d.v.s. unlike:a. På frågan där 

informanterna fick svara på om de någonsin unlike:at kunde nästintill alla säkert säga att de 

någon gång hade gjort det. Anledning till varför man hade gjort det var huvudsakligen för att 

artisten var störande på NewsFeeden eller för att man helt enkelt inte längre gillade artisten i 

fråga.  

 

”Alltså musiksidor, jag like:ar inte så jättemånga för jag tycker bara att det är störande när 

det kommer upp på ens flöde så att det kommer en massa musik hela tiden. […] Musiksidor 

tycker jag mest är onödigt om man inte är så intresserad av att veta vad som händer med 

band.” (Informant 5) 

 

En annan företeelse som verkade väcka anstöt hos informanterna var irritationen som 

uppstod då en artists sida inte går att hitta på Facebook. Många av de som sällan sökte på 

artister avsiktligen såg inte samma problematik i detta som de som ofta använder Facebook 

som en sökmotor för att hitta ny musik.  

 

”Man är ju jäkligt bortskämd med Internet och man kan bli ännu mer bortskämd och bara 

fan, varför har de ingen Facebook-page?” (Informant1) 

 

”Jag blir irriterad för då måste jag googla och det är störande och det tar tid. Det tar väl 

fem minuter att sätta upp en sida liksom.” (Informant 7) 

 

”Det är bättre att ha en page än ingen page alls. Man blir ju irriterad om någon har en 

page men aldrig uppdaterar den. Det är nästan mer irriterande än om man inte har en page 

alls.” (Informant 10) 
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Huvudsakligen handlade denna irritation främst om att informanterna ansåg det som närmast 

”korkat” av artister att inte ha någon sida. Oftast går det att hitta sidor om artisterna, men 

dessa är dock inte officiella sidor där banden själva valt att använda Facebook som en 

kommunikationskanal för att nå ut till sina fans. Istället kan det handla om sidor som fans 

själva har skapat som en slags fan-page i syfte att samla fansen av en specifik artist på ett 

och samma ställe. Detta uppfattas alltså som störande bland informanterna. 

 

”Man har ju sökt på band som inte har officiella sidor där fans har skapat dem. De kan 

ändå ha ganska många likes men det är inte de som styr dem. Det är inte någon connection 

till bandet.” (Informant 10) 

 

7.5 Förstärkt och försämrad image med en sida på Facebook 

Tema nummer fem behandlar i fråga om en artists image antigen förstärks eller försämras 

med en Facebooksida. När intervjuerna började närma sig sitt slut togs fördelar och 

nackdelar upp och samtliga informanter från samtliga grupper var överens om att det är 

övervägande fördelar Facebook erbjuder artister i sin marknadsföring och sitt 

identitetsskapande.  

 

Det kan inte på något sätt inte vara fördelaktigt för en artist att ha en Facebook även om jag 

tror att större artister egentligen inte tjänar så mycket på det, men samtidigt som de numera 

måste ha det för att hänga med.” (Informant 7) 

 

Några av informanterna påtalade vikten av att ha en Facebook både för artisterna själva samt 

för de privata Facebookanvändarna till vilka artisterna försöker nå ut. Att Facebook fungerar 

som ett sätt att förstärka en artists varumärke var något som de flesta håll med om vid 

intervjutillfällena. Däremot påpekades också att alla artisters främsta syfte kanske inte alltid 

är synas och finnas till på Internet för alla människor världen över. Utan vissa artister, som 

en del av deras image och identitet, är kanske mer måna om att behålla en slags mystik kring 

vilka de är och vilka de vill uppfattas som. Då är Facebook antagligen inte det första 

alternativet att visa sig på.  

 

”För 99% så förstärks väl varumärket. Sen finns det ju dem som lever på att de ska vara 

otillgängliga och att de inte är tillgängliga, utan att det bara är musiken. För dem är ju en 

Facebooksida bara sämre, men för alla andra är det ju bra uppmärksamhet. Om du pratar 
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om folk från press och folk som bloggar och sånt – har du ingen Facebook är du i stort sätt 

körd för det är ingen som orkar sitta och googla frammaterial och Myspace är helt 

oanvändbart.” (Informant 7) 

 

”Det finns säkert massa nackdelar med Facebook men jag kan inte komma på något.”  

(Informant 9) 

 

De nackdelar som nämndes, utifrån artisternas egna perspektiv, handlade mestadels om den 

omsorg som en sida på Facebook kräver. Informanterna påpekade att det ofta inte räcker att 

bara skapa en sida, utan den ska även underhållas. Statusuppdateringar ska göras, bilder ska 

läggas upp, information om bandet ska uppdateras m.m.  

 

”Som vi sa tidigare att man lite irriterad om ett band inte uppdaterar sin Facebook eller 

inte har en. Samma sak är ju nackdelen med att ha en då man måste uppdatera.” 

 (Informant 1) 

 

”Det är ju det också om man är artist och inte band, utan man är en ensam person så blir ju 

Facebook inte fritid.” (Informant 2) 

 

”Det är väl typ att man får pressen på sig att uppdatera, annars kan det ju lika gärna vara.” 

(Informant 8) 

 

Även problematiken med vem det är som skriver artisters statusuppdateringar angavs som 

faktor som kunde bidra till en försämring av en artists image och anseende på Facebook. Det 

är allmänt känt att såväl kända företag som större artister anställer människor eller använder 

sig av sin manager som har som arbetsuppgift att göra statusuppdateringar åt dem. Vissa 

informanter menade att detta inte spelade någon större roll, medan några andra påstod att de 

föredrog en mer personlig relation med artisten i fråga på Facebook. 

 

”Man vill få en personlig connection liksom.” (Informant 9) 

 

”Ibland skriver de ju själva och då kan de verka intressanta och roliga. Det hjälper ju till 

att göra deras image bättre.” (Informant 7) 
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När det däremot handlade om basal information som upplysningar om konsertdatum och 

skivsläpp var informanterna överens om att artisterna då inte behövde det personliga uttryck 

som en bandmedlem vanligtvis förmedlar.  

 

8. Resultatsammanfattning 

För att knyta samman mitt resultat till en mer övergripande helhet följer här en 

resultatsammanfattning som på ett kortfattat sätt delger de viktiga delarna av vart och ett av 

de fem olika teman som jag presenterat.  

 

Tema 1 som berörde den privata Facebookanvändarens identitet visade på att en majoritet 

av informanterna ansåg sig själva som anonyma på Facebook och att de till största delen 

ägnade sig åt av vad som kallas stalking, helt enkelt en förföljelse av vad andra gör. En 

minoritet av informanterna ansåg sig själva som aktiva och synliga på Facebook och erkände 

att de nog kunde uppfattas som både jobbiga och roliga inför sina Facebookvänner. När det 

handlade om saker och ting som man like:at på Facebook var man överens om att valet av de 

like:s man gör förmedlar en viss identitet eller image till andra som ser ens aktiviteter.  

Tema 2 visar sammanfattningsvis på att informanterna har en positiv inställning till page-

funktionen. Artister som använder sig av en sida på Facebook kan vara såväl uppskattat för 

musikjournalisten som söker information om en artist samt positivt för den privata 

Facebookanvändaren som vill like:a sitt favoritband. Myspace togs upp som en jämförelse 

som enligt informanternas åsikter inte längre var ett Internetbaserat alternativ för artister 

idag. 

Tema 3 visade på informanternas övergripande intryck och uppfattning av artisternas 

identitet på Facebook. Några informanter var överens om att en artists identitet och image 

går hand i hand med musiken och att en artist inte klarar sig utan en av dessa komponenter. 

Å andra sidan fanns det de som menade på att en artist går att like:a på Facebook utan att 

den nödvändigtvis behöver ha en cool image. Musiken i sig räcker enligt dem långt när det 

kommer till att like:a en artist. Fortsättningsvis påstods det även att Facebook inte på något 

sätt kan vara negativt eller skadligt för artisten. Enligt informanterna är synligheten och 

tillgängligheten ingenting som gör att en artists identitet och image kommer till skada. 

Tema 4 ger inte en lika positiv bild av Facebook som tidigare presenterade teman. Vid 

diskussionerna som uppstod vid gruppintervjuerna beskrev informanter en sann irritation 

kring upprepade statusuppdateringar och felstavningar bland artisternas aktiviteter på 
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Facebook. Den största delen av de negativa åsikterna handlade dock om artister som ännu 

inte skaffat en sida på Facebook. Denna irritation rörde mestadels det att artister snarare 

förlorar på det själva än att de privata Facebookanvändarna är de som förlorar på det.  

Tema 5 visar på några av de fördelar och nackdelar som finns på Facebook i hur artisten 

väljer att synas. Informanterna pekade främst på de fördelar som går att förknippa med ett 

Facebookkonto. Det går enligt dem inte att hitta några nackdelar som gör det fördelaktigt att 

ha en sida på Facebook. Om något, så nämndes det arbete och den omsorg som en sida på 

Facebook kräver med att göra uppdateringar av status och information. Just problematiken 

med vem det är som skriver dessa statusuppdateringar diskuterades och informanterna ansåg 

att artistens image förstärktes om artisten själv skrev dessa. Speciellt var detta viktigt för de 

som efterlängtade en personligare kontakt med artisten.  

 

9. Metoddiskussion 

Jag upplever att mitt val av en kvalitativ metod med kompletterande fokusgruppintervjuer 

var naturlig och rätt utifrån syftet med denna studie.  Detta på grund av att mitt fokus var att 

undersöka privata Facebookanvändares uppfattningar av artisters identitet på Facebook. Den 

kvalitativa metoden gjorde det möjligt för mig att, som Wallén (1996:73) uttrycker det, 

undersöka sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt så som upplevelser och känslor. De 

kvalitativa fokusgruppintervjuerna enligt Litosseliti (2003:1) som jag i min studie använt 

mig av gav mig en fokuserad grupps samlade intryck och upplevelser kring mitt undersökta 

fenomen på Facebook. Detta vilket jag upplever mig ha lyckats med. Inför min roll som 

moderator under intervjuerna blev det nödvändigt för mig att veta vad som förväntades av 

mig vilket innebar att det krävdes kunskapsinhämtning från området. På så vis förbättrade 

jag mina egna kvalifikationer att kunna genomföra professionella intervjuer. Inför 

intervjuerna hade jag strukturerat en intervjuplan enligt Lantz (1993:63-65) som 

underlättade för den övergripande strukturen av intervjun. Intervjufrågorna fungerade som 

ett ramverk vilket innebar att de inte behövdes följas slaviskt, utan jag såg till att följa 

diskussionerna och anpassa mig därefter. Transkriberingen var tidskrävande men värdefull 

då jag utifrån denna byggde mitt resultat och mitt resonemang.  

 

10. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka privata Facebookanvändares uppfattning av 

artisters identitet på Facebook samt vilka skillnader och likheter som går att utläsa i 
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Facebookanvändarnas olika erfarenheter och uppfattningar av artisterna på Facebook. Den 

inriktning som studien och resultatet fördjupar sig i är begreppet identitet; såväl den privata 

Facebookanvändarens egen identitet samt uppfattningen av artisters identitet på Facebook. 

De frågeställningar jag under studiens gång har haft för avsikt att få svar på har varit: 

 

- Hur förhåller sig Facebookanvändaren till artisters aktivitet på Facebook?  

- Vilka skillnader och likheter finns i uppfattningen av artisters aktivitet på Facebook? 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som genererats vid 

fokusgruppintervjuerna och tillsammans bildar detta min egen analys och tolkning av 

materialet kopplade till de teorier jag tidigare presenterat. Jag har i min resultatredovisning 

presenterat fem olika teman som jag tolkat från intervjuerna. Resultatet i min undersökning 

visar att det fanns skilda och liknande åsikter bland intervjudeltagarna om artisters aktivitet 

på Facebook. Jag kommer nu att reflektera kring resultatet och dess olika teman, samt 

försöka knyta in detta till teorin. 

 

Undersökningen har visat på skilda perspektiv vad gäller hur artisters aktivitet uppfattas av 

privata Facebookanvändare. Sociala medier har många funktioner och syften, beroende på 

vem det är som använder dem och i vilket syfte de används. Som privat Facebookanvändare 

visade det sig att marknadsföringen i sig själv inte var det huvudsakliga syftet, vilket på 

många sätt kan vara en artists främsta syfte med användandet av Facebook och dess 

funktioner. Den privata Facebookanvändaren tenderade i min studie att vara mer intresserad 

av att följa andra än att förmedla en identitet av sig själv. Några utav dem uttryckte trots det 

ändå en önskan om att få dela med sig av sin identitet på Facebook, vilket stärker Turkles 

(1997:11) teorier om att Internet ger oss möjligheten att fritt leka med våra identiteter. Detta 

ger även utrymme för de teorier som Turkle presenterar kring Internet som en spegel vilken 

representerar vårt liv utanför och i datorn.  Detta tolkar jag som att vilka egenskaper vi än 

besitter på andra sidan spegelglaset i den verkliga världen lyser dessa igenom även när vi 

använder oss av sociala nätverk. Facebook ger oss möjligheten att leka med vår identitet på 

ett helt nytt sätt. Det är inte bara de privata Facebookanvändarna som ges dessa laborativa 

möjligheter, utan artister har ett precis lika stort utrymme att forma en specifik identitet och 

image. Turkles teorier om identitet på Internet myntades relativt tidigt och många år innan 

det att Facebook kommit att närmast överta våra liv. Trots detta går hennes teorier enligt 

mig utmärkt att applicera på användandet av sociala nätverkssajter som jag har gjort på 
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Facebook. Det är även intressant att se att teorier som det forskades om för 15 år sedan 

fortfarande kan väcka intressanta forskningsfrågor.  

Facebook kan av många artister ses som det perfekta forumet att skapa sig en identitet utåt 

sätt. Goffmans tidiga teorier om framträdanden i sociala sammanhang är enligt mig särskilt 

intressanta att applicera på det scenframträdande som sker både för artister och som för 

individer på Facebook. På Facebook och andra sociala nätverk sker det ständigt ett socialt 

spel om vem man vill vara och hur man uppfattas av andra. Till ens hjälp har man på 

Facebook möjligheten att dela med sig av olika typer av personliga uppgifter via bilder och 

statusuppdateringar som på olika sätt definierar personen bakom dessa. Dessa hjälper till att 

ge andra en bild av vem du är. Att användandet av ens riktiga namn på sociala nätverk 

förändrar innebörden av identitetsbegreppet ser jag även som självklart. Möjligheten att 

skydda sin identitet bakom ett påhittat namn är förvisso möjligt på Facebook idag, men för 

att folk du känner ska hitta dig bör det egna namnet användas. Graden av hur mycket man 

väljer att visa av sig själv för andra på Facebook beror på vilket syfte den privata 

Facebookanvändarens har. Då några av de personer som jag har haft möjlighet att intervjua 

spelar själva i band påverkas de självklart av att de i många sammanhang haft ett annat syfte 

med användandet av Facebook till skillnad från många privata Facebookanvändare. Ens 

namn, vare sig det rör sig om det namn man fick av sina föräldrar eller ett självvalt 

artistnamn, förmedlar ett budskap om vem man är och vad det är som skiljer en från andra 

personer. Gripsrud (2002:18) menar i anknytning till detta att de samlade intrycken vi har av 

en människa hjälper oss att särskilja denna från varandra. Jag menar att människan kan 

liknas vid en bok där namnet är titeln och bokens innehåll är personens egenskaper och 

uttryck. Namnets har således en enorm betydelse för vad vi förknippar det med. På så vis 

kan de både kännas utelämnande att delge det på Facebook inför den stora ansamling 

människor som finns där, men samtidigt också givande om man medvetet vill skapa sig en 

identitet som många har tillgång till.  

 

Förvånansvärt få nackdelar med artisters Facebookanvändande gick att hitta bland 

informanternas generella uppfattning av artisters aktiviteter online. Inställningen var positiv 

bland samtliga intervjudeltagarna och man menade på att Facebook som verktyg i 

marknadsföringen av en själv är av godo, snarare än ett verktyg för att skapa en negativ 

image. Något som var intressant var diskussionen som rörde artisternas musik kontra image. 

De flesta var överens om att musiken och imagen många gånger går hand i hand, vilket var 

särskilt tydligt då intervjudeltagarna fick delge sina erfarenheter av artisterna Rebecca & 
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Fiona och Kent i början av varje intervju. Här blev det tydligt att Rebecca & Fiona och Kent 

var varandras motsatser ifråga om musik och image. Det som sades var att medan Kent inte 

skulle ha någon image utan sin musik skulle inte heller Rebecca & Fiona ha någon musik 

utan sin image. Detta var en upptäckt som jag fann både intressant och underhållande 

eftersom jag själv inte haft det i åtanke vid valet av artister. Samtidigt som det efter 

intervjuerna kändes som en självklarhet att det var på det viset. Av samtliga fem teman som 

genererades under intervjuerna vad det endast ett tema som uttrycktes vara en av Facebooks 

mest framträdande nackdelar. Nackdelen eller snarare irritationen rörde artister som upplevs 

som störande på Facebook. Som det tema som var det enda negativa var det också det tema 

som jag upplevde mig mest överraskad över. Nog kan jag förstå att saker och ting går att 

irritera sig på när det kommer till artisters, och likaså privata Facebookanvändares, 

användande och aktivitet på Facebook. Det är speciellt statusuppdateringarna som får stå till 

svars för den största delen av kritiken i detta sammanhang. Allt det som man delar med sig 

av på Facebook (statusuppdateringar, bilder, videor, musik etc.) är alla personliga 

komponenter i det framträdande som Goffman (1974:23) talar om, och precis som i verkliga 

livet gillar inte alla människor det som en viss person gör eller säger. Detsamma gäller på 

Facebook där en artists statusuppdateringar kan vara så pass störande att man som privat 

Facebookanvändare väljer att gömma denna i NewsFeeden eller rent av ta bort artisten helt 

från sin profil. Detta beteende vilket inte var främmande för någon av informanterna. Något 

som självklart också påverkar en artists statusuppdateringar är sättet de skrivs på. Om 

artisten själv är ansvarig för kommunikationen som distribueras över Facebook bidrar detta 

till en förstärkt image enligt informanterna. En personlig identitet på Facebook är definitivt 

att föredra om informanterna själva får välja.  

 

Som avslut kan jag konstatera att Facebook är ett mycket intressant fenomen att undersöka. 

En blandning av olika åsikter om artisters aktivitet på Facebook har ventilerats under 

gruppintervjuerna, vilka tenderade att vara mer positiva än negativa. Något som också blev 

tydligt under undersökningens gång var att ju mer vi använder Facebook desto mer verkar 

gränserna suddas ut för vad som hör till det privata och vad som för till det offentliga. I och 

med Facebooks intrång i våra liv är det nästan som att det inte längre är värt att skilja det 

offentliga livet från det privata. Att artister ska vara verksamma både som offentliga och 

privata personer för att förbättra sin identitet och image stod klart hos samtliga informanter. 

Inte bara krävs det mer av dessa artister, utan Facebook har kommit att utvecklas till en plats 

där alla bör finnas för att överhuvudtaget ha en identitet.  
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11. Eventuella åtgärdsförslag 

Under undersökningens gång har jag varit medveten om att min roll som forskare med 

största sannolikhet har påverkat mina informanter vid fokusgruppintervjuerna och mitt 

slutliga resultat. Detta upplever jag dock som rimligt då min undersökning utgår från en 

kvalitativ ansats där utrymme ges till forskaren att göra sina egna tolkningar inom ramen för 

den metod som används. 

 

12. Vidare forskning 

Som förslag till ytterligare studier i ämnet anser jag att det hade varit intressant att 

undersöka samma fenomen fast med ett större antal informanter. Det skulle vara fruktbart att 

utöka informanternas ålder något för att jämföra hur äldre Facebookanvändare förhåller sig 

till artisters aktivitet på Facebook med yngre som jag har gjort. Det finns redan mycket 

studier och forskning om identitet relaterat till Facebook men jag tycker det hade varit 

intressant att undersöka den påverkan som Facebookanvändares identiteter och aktiviteter 

har på andra Facebookanvändare. Alltså hur man påverkas negativt på ett sätt som kan 

stressa ungdomar att vara någon som man inte är, vilket kan resultera i ungdomars psykiska 

ohälsa. Att kompisars bilder och statusuppdateringar eventuellt kan ge illusionen att andra 

har det så mycket bättre än en själv då jag tycker att jag kan identifiera att folk tenderar att 

endast publicera sådant som är positivt på ett nästan skrytsamt sätt. Är kanske Facebook och 

sociala medier en framtida hälsofara?  
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BILAGA 1 

 

Intervjus upplägg 

 

1. En presentation av mig själv, där jag uppgav namnet på mig själv och min 

utbildning. 

2. Sedan beskrev jag kortfattat i vilket syfte jag genomför denna studie. 

3. Berättade att tidsramen för intervjun var cirka 40 minuter och att jag spelade in allt 

med min mobiltelefon. 

4. Informanterna informerades om att de i arbetet skulle förbli anonyma och att de efter 

examination kunde få ta del av det färdiga arbetet.  

5. Förtydligade att medverkan i intervjun var frivillig. 

 

Innan jag startade med intervjufrågorna fick samtliga intervjudeltagare se en PowerPoint-

presentation i vilken jag hade kopierat och klistrat bilder in två svenska artisters 

Facebooksidor; Rebecca & Fiona samt Kent. Här fick intervjudeltagarna som en liten 

introduktion i ämnet möjlighet att diskutera den uppfattning de hade av dessa två artisters 

identitet. Både bilder och statusuppdateringar visades (Bilaga 2)  

 

Intervjufrågor 

Det här är de frågor som jag använde som ramverk vid intervjutillfällena. 

- Hur länge har ni haft Facebook? 

- Hur ofta använder ni Facebook?  

- Beskriv vilken typ av användare ni är och vad ni gör online? Vilken identitet anser ni 

er ha på Facebook? 

- Vilken identitet tror ni att era vänner uppfattar att ni har på Facebook?  

- Favoritartist? Musiker? Band? 

- Vad är er erfarenhet av ”page”-funktionen? Likeat många artister eller besökt många 

pages? 

- I vilket syfte/varför har du like:at dessa artist-”pages”? Utveckla gärna.  

- Är artistens identitet viktig? Om ja, på vilket sätt är artistens identitet och varumärke 

viktigt?  

- Spelar artistens identitet in på varför ni gillar den (bortsett från musiken)? 



42 

 

- Tror du/ni en artists identitet eller varumärke förstärks eller försämras med en ”page” 

på Facebook? På vilket sätt? 

- Har du någon gång avsiktligt sök på en artist på Facebook? I sånt fall, vilken och 

varför?  

- Om ni nu har sökt på en artist på Facebook och dennes ”page” inte finns, reaktion?  

- Har du ”unlike:at”? I sånt fall, varför?  

- Varför du/ni att artisterna valt att ha en ”page” på Facebook? 

- Vilka för- och nackdelar finns för artisterna att ha en ”page”?  

 

Informanter 

 

Informant 1, 22 år, man, heltidsarbete, spelar i band 

Informant 2, 23, man, heltidsstudent, spelar i band 

Informant 3, 22 år, man, ingen sysselsättning, spelar i band 

Informant 4, 23 år, man ingen sysselsättning 

Informant 5, 20 år, kvinna, deltidsarbete 

Informant 6, 22 år, kvinna, heltidsstudent, modebloggare 

Informant 7, 23 år, man, heltidsstudent, musikjournalist 

Informant 8, 19 år, kvinna, deltidsarbete 

Informant 9, 19 år, man, deltidsarbete, spelar i band 

Informant 10, 22 år, man, heltidsarbete 

 

 

 

 

 

 

 


