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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att, genom en textanalys av tweets på mikrobloggen Twitter, undersöka hur 

interaktion skapas och upprätthålls mellan idol och fans. Exemplet som används är popstjärnan Justin 

Bieber och hur tweets konstrueras på hans Twitter-sida för att bekräfta frågor om pseudo-interaktion, 

gemenskap och närvaro med sina följare som ofta kallas ”Beliebers”. Jag vill ta reda på vilka 

kommunikationskoder som används och hur teorier om interaktion kan kopplas till de tweets jag 

undersöker närmare. Som främsta metod används en kvalitativ textanalys för att se om det går att hitta 

tydliga indikationer genom språkbruk, tilltal och innehåll som kan kopplas till teorier om hur 

interaktionen med publiken presenteras, och huruvida publiken ses som okänd eller iakttagbar. 

Resultatet av studien har visat att den centrala kommunikationsmodellen som används i stjärnans 

Twitter-flöde fokuserar på gemenskap och samhörighet i budskapet som överförs snarare än själva 

överföringen av information mellan till sändare, Bieber, och mottagare; fans, ”Beliebers” och följare.  
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1 Bakgrund 

 

Twitter är idag, tillsammans med Instagram och Facebook, ett av världens främsta sociala medienätverk 

med över en halv miljard mer eller mindre aktiva användare1. Det är numera inte ovanligt att följa sina 

idoler eller offentliga personer som politiker, idrottsstjärnor och skådespelare genom deras Twitter-

sidor. Eftersom Twitter är ett synnerligen populärt nätverk fungerar det som en plattform där dessa 

kända personer kan synas ytterligare, hålla sitt kändisskap vid liv och dessutom interagera med sin 

publik, sina fans och följare, på ett enklare och mer tillgängligt sätt än tidigare.  

 

Begränsningarna för fans att kommunicera med sina idoler tycks bli mindre och mindre och det verkar 

till stor del bero på den ökade användningen av sociala nätverksmedier och nya tekniska förändringar 

och förutsättningar som gör det lättare för människor att både synas, höras och kommunicera med 

varandra.  Sociala medier som Twitter möjliggör en större känsla av direktkontakt och intimitet med 

idolen som man följer eftersom avståndet, både det rent geografiska men även det känslomässiga 

och/eller abstrakta, känns mindre påtagligt. När en idol lägger ut ett inlägg på Twitter, en tweet, syns 

både tidpunkt och datum för när inlägget postades och kan därför ge en känsla av en sorts omedelbar 

interaktion eftersom det medierade framträdandet kan mottas av följare i samma stund som det framförs. 

 

Det är intressant att studera och jämföra hur interaktionen mellan fan och idol ser ut idag eftersom den 

tidigare skett på andra sätt. Före sociala nätverksmediers tid fanns inte fullt lika stora möjligheter att få 

en alldaglig inblick i stjärnornas liv men numera kan vem som helst, när som helst, lägga upp bilder och 

uppdateringar från sitt vardagsliv. För bara några år sedan, innan sociala nätverksmedier som Twitter, 

Facebook och t.ex. Instagram etablerades skedde kommunikationen oftast i form av fakta om idolen som 

lades upp på särskilda fansidor på nätet, tv- och radiosända framträdanden och artiklar eller intervjuer i 

tidningar. Kommunikationen hade då ett mer begränsat utrymme för respons, oftast i form av 

stängda/privata, eller i alla fall för allmänheten okända, mail eller brev till idolen och har nu istället 

utvecklats till öppnare konversationer och ökad interaktion mellan fans och idoler (Hills, 2002: 177).  

 
                                                
1 http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/ [senast nedladdad: 2014-08-11] 
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På Twitter erbjuds såväl publik som sändare, dvs. idolen, idag en större möjlighet till en interagerad 

dialog eftersom man kan starta samtal eller konversationer och få respons genom t.ex. kommentarer, 

gemensamma hashtags eller ompostade inlägg, så kallade retweets.  I den här undersökningen har jag 

valt att se på Twitter som en nyare form av masskommunikation samtidigt som det fungerar som socialt 

medium. Jag menar att nätverket fungerar som en förlängning och nyproduktion av det vardagliga 

småpratet och Twitters funktioner grundas i att man vänder sig till och framför olika budskap inför en 

stor massa, en mer eller mindre okänd publik och offentlighet.  Dessa framträdanden, genom tweets, 

bygger på ett sorts skapande av den tilltänkta publiken och en föreställning om vilka som utgör den, var 

de befinner sig och hur man på bästa sätt tilltalar, involverar och engagerar dem för att därmed bekräfta 

gemenskapen och idén om interaktion.  

 

Twitter kan ses som en form av masskommunikation eftersom det möjliggör en chans att vända sig till 

en stor och i många fall okänd publik. Kändisar med många följare twittrar till en publik de varken 

känner eller vet särskilt mycket om men som de ändå vänder sig till och upprättar en relation och 

interaktion med. Båda parter kan i praktiken vara uppkopplade och tillgängliga hela tiden och när som 

helst, t.ex. genom att använda nätverkets mobilapplikation och få notiser om nya tweets som lagts ut.  

 

Jag har studerat Twitter som medietext och fokuserat på det som ett slags nätverk som i vissa avseenden 

bygger på en envägskommunikation mellan användare och följare men som är skapad så att den kan 

upplevas som direkt och som en tvåvägskommunikation. Anledningen till att jag valt att studera och titta 

närmare på popfenomenet Justin Bieber är främst för att han idag är en av världens kändaste och mest 

offentliga artister. Dessutom är han Twitters näst starkast lysande stjärna med drygt 50 miljoner följare 

tätt efter artisten Katy Perry som ligger på första plats med närmare 52 miljoner följare2.  

  

                                                
2 http://twittercounter.com/pages/100 [senast nedladdad: 2014-08-11] 
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1.1  Tidigare  forskning  

 

Det finns en hel del forskning på området kändiskultur, exempelvis i A Short History of Celebrity av 

kulturprofessorn Fred Inglis (2010) och sociologen Robert Van Kriekens Celebrity Society (2012). För 

min studie har främst Turners (2004) teorier om para-social relation och känsla av fans pseudo-

interaktion med sina idoler visat sig vara mest relevanta.  

 

Vad gäller Twitter har det, trots nätverkets relativt unga ålder, gjorts många studier om mikrobloggen. 

Särskilt nära mitt undersökningsområde är en artikel skriven av de sociala medieanalytikerna Alice 

Marwick och Danah Boyd. 2011 gjorde de en analys av tweets på 237 olika Twitter-sidor (samtliga 

användare med stort antal följare) och kom fram till att kändisars användande kännetecknas av på så sätt 

de utåt sett presenterar en autentisk, genuin och intim bild eller image av sig själv samtidigt som de 

måste matcha fansens förväntningar och behålla relationen mellan fan och idol på ett gynnsamt och 

stabilt avstånd (Boyd & Marwick, 2011: 2).  

 

Precis som i andra offentliga sociala mediegenrer som t.ex. Facebook, Instagram och tidigare 

musikbaserade forumet MySpace, måste kändisar finna sig i det faktum att de är offentliga och 

användare av samma medietjänst som sina fans, andra kändisar och journalister etc. När man har en så 

stor och till viss del osynlig publik gör det presentationen av sitt riktiga jag knepigare eftersom alla 

uppfattar och uttrycker sin identitet olika beroende på sammanhang och bakgrund (Boyd & Marwick, 

2011: 5).   

 

Det finns också tidigare forskning att hämta om fankultur (Hills, 2002) och kändiskultur som i den 

litteratur jag tagit inspiration ifrån kallas ”Celebrity Culture” (Turner, 2004). Dessutom finns det 

medievetenskapliga publikationer och undersökningar som tittar på områden som intrycksstyrning, olika 

interaktions- och tilltalsformer, publiksskapande, ”audience making” och ”imagined audience” 

(Forsman, 2013) som innebär en föreställning om publiken, gemenskapen med dem och vilka de är.  

I Biebers, och även andra stjärnors, fall finns det sannolikt en vikt i att bevara och upprätthålla en 

offentlig status och på bästa sätt försöka engagera sina fans. Det hör på många sätt ihop med det jag 

avser undersöka, på så sätt man kan utläsa konstruktionen av gemenskap och interaktion mellan kända 

twittrare och deras fans och följare.   
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1.2  Syfte     

 

Syftet med denna uppsats är att, genom en textanalys av tweets, undersöka hur pseudo-interaktion 

skapas och upprätthålls mellan idol och fans på mikrobloggen Twitter. Jag betraktar tweets som en form 

av masskommunikation och är intresserad av att titta på hur texten konstruerar något som vi som 

mottagare såväl som sändare kan uppfatta som en gemensam kontakt. Jag tittar på hur tweets sänder 

kommunikationssignaler som bekräftar mottagaren och interaktionen mellan idol och följare. Mitt 

exempel är popstjärnan Justin Bieber, men det är inte personen utan textens koder som intresserar mig. 

Därför kommer jag från och med nu att benämna den twittrande som JB, detta för att separera den 

”privata” Justin Bieber utanför Twitter från den mer konstruerade personen som framträder på det 

sociala medianätverket. 

 

Min syn på kommunikation i studien är att den fungerar utefter skapandet av en föreställd gemenskap 

och huvudintresset ligger i att se hur olika former av interaktion upprättas. Uppsatsens teoretiska grund 

bygger på Roman Jakobsons (1960) modell för kommunikation och på John B. Thompsons (2001) 

teorier om medierad interaktion, främst pseudo- och kvasiinteraktion. Studien är en kvalitativ textanalys 

där jag först gör en kartläggning av 138 stycken tweets och sedan kategoriserar dem utifrån Jakobsons 

kommunikationsfunktioner. Med hjälp av funktionerna analyserar jag sedan det innehåll i tweetsen och 

den typ av tweets som mest verkar konstruera en känsla av interaktion mellan sändare och mottagare. 

Därefter gör jag en närmare läsning av ett mindre urval, 12 tweets som jag placerar in i fyra olika 

kategorier och studerar hur den tänkta relationen med fansen görs och således vilka 

kommunikationskoder de kan tänkas bygga på. 

1.3  Frågestäl lningar  

• Med vilka metoder (med utgångspunkt i Thompsons teorier om pseudo- och kvasiinteraktion) 

konstrueras tweets på JBs Twitter-sida för att upprätthålla känslan av gemenskap och dialog med 

fansen? 

 

• Vilka centrala kommunikationskoder (med utgångspunkt i Roman Jakobsons modell) bygger 

tweetsen på? 
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2 Twitter och JB 

 

2.1  Twitter  

 

“Välkommen till Twitter. Påbörja en konversation, utforska dina intressen, och var den som har koll.”3.  

 

Mikrobloggen och nätverkstjänsten Twitter startades i mars 2006 och har sedan dess fått ett enormt 

genomslag med ett stadigt ökande medlemsantal. Idag är över en halv miljard människor registrerade 

som användare och 2010 uppmättes 25 miljarder skickade meddelanden, så kallade tweets. 

Nätverkstjänsten erbjuder sina medlemmar möjligheten att posta meddelanden, tweets, om vad de än 

kan tänkas vilja ventilera eller uttrycka. På Twitters startsida får medlemmarna frågan ”What’s 

happening?” som startar ett frekvent uppdateringsflöde, men med begränsad längd eftersom en tweet 

inte får överskrida mer än 140 bokstäver4.  

 

Twitter har idag användare från alla världens hörn och den typiske användaren varierar stort. 

Varje dag registreras omkring 135 000 nya användare och i genomsnitt postas 58 miljoner tweets om 

dagen. De personer som idag ligger på Twitters topplista med flest följare är nästan genomgående 

musikartister. Justin Bieber ligger på andra plats med näst flest följare, tätt efter Katy Perry och därefter 

andra stora stjärnor som Lady Gaga, Taylor Swift och USAs president Barack Obama5.  

  

                                                
3 http://twitter.com [senast nedladdad: 2014-08-11] 
 
4 http://twitter.com [senast nedladdad: 2014-08-11] 
 
5 http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/ [senast nedladdad: 2014-08-11] 
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2.2     JB  

 

Den 19-årige popartisten Justin Bieber från Ontario i Kanada upptäcktes 2007 av musikproducenten 

Scooter Braun som råkade dyka på ett av hans sångframträdanden på YouTube och direkt såg en 

lovande talang. En kort tid därefter signades JB av skivbolaget RBMG (Raymond Braun Media Group) 

och framgångssagan var ett faktum. Artistens hemmagjorda YouTube-klipp spreds världen över och han 

blev snabbt väl mottagen av en stor publik. Idag, cirka fyra år efter att han upptäcktes, är han högst i 

topp på Twitter med drygt 45 miljoner följare och en enorm skara dedikerade fans, ”Beliebers”, som 

skapat egna hashtags och väl sammansvetsade nätverk, bloggar och fanklubbar världen över.  

 

Popstjärnan har hittills hunnit med att producera och medverka i två långfilmer och en rad TV-shower 

runt om i världen, släppa två album och turnera i samtliga världsdelar6. Uppståndelsen kring stjärnan har 

varit enorm och hans karriär har redan hunnit kantas av skandaler, bl.a. när han ertappades med hasch i 

sin turnébuss när han besökte Stockholm och när han vid ett tillfälle trampade på en argentinsk flagga 

som var uppslängd på scenen under hans turné i Sydamerika. Tidigare i år uttalade han sig även negativt 

om amerikanska fotbollsproffset Eric Dickerson på Twitter och Biebers försvarsarmé i form av fans, 

”Belieber Army” var snabbt på plats för att skydda sin idols rykte. Responsen på dessa händelser har 

visat att hans Beliebers är så pass dedikerade och fästa vid honom så de fadäser som uppdagats har inte 

haft någon större negativt effekt på hans kändisskap7.  

                                                
6 http://www.biography.com/people/justin-bieber-522504 [senast nedladdad: 2014-08-11] 
 
7 http://bleacherreport.com/articles/1656482-beliebers-defend-justin-bieber-by-trashing-eric-dickerson-on-twitter# 
[senast nedladdad: 2014-08-11] 



	  

10	  
	  

3 Teorianknytning och tidigare forskning  

 

3.1  Kändisar   i   medier  och  offentl ighet  

 

Det finns flera aspekter och betraktelsesätt på kända personers framträdanden och offentlighet i medier. 

Kändisskapet och förvaltandet av det, representationen utåt till offentligheten, har förändrats genom 

sociala medienätverk som Twitter och successivt gått från att ha varit ordentligt reglerat till att kända 

personer och artister numera aktivt och dagligen interagerar med fans. Fans och följares känsla för idoler 

och kändisars närvaro och offentliga presentation på sociala nätverk, t.ex. genom konstruktion och 

överföring av tweets, kan kopplas till teorier om fankultur och förkroppsligande med andra, bland annat 

i Matt Hills Fan Cultures (2002).  

 

Hills beskriver teorier om framträdanden som återspeglas i fanidentiteter. Han talar bland annat om 

”performative consumption” som karaktäriseras av kändiskonsumtion i medier och lägger stor betoning 

vid hur det påverkar fanidentiteters förkroppsligande med sina idoler. När de konsumerar mängder av 

information om sina idoler går de in i en roll där Hills menar att även de, fansen, gör framträdanden. 

Fans får en annan tillgång och relation till artisten de följer och kan således få en bredare uppfattning om 

artistens äkthet och identitetsmässiga tillförlitlighet (Hills, 2002: 159).  

 

Eftersom jag valt att se på Twitter som masskommunikationsmedium kan dessa teorier kopplas till 

studien, särskilt relevant förbindelse är Hills teorier om fans och idolers relation och interaktion 

eftersom t.ex. Biebers Twitter-följare konsumerar stora mängder information om och meddelanden som 

sänds av honom. Följarna kan därmed tänkas gå in i en roll där de försöker skapa en känsla av relation 

och personlig kontakt med sin idol. I artikeln ”To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter” 

(Boyd & Marwick, 2011) menar författarna att kändisar avslöjar det som avses vara personlig 

information för att skapa en känsla av intimitet och ge följarna intrycket av en godare inblick i personen 

bakom artisten och kändisskapet. Det kan alltså i många fall ses som om kändisar skapar en utstuderad 

strategi för att upprätta känslan av gemenskap och igenkänning med fansen, ofta förmodligen för att 

skapa ett hållbart intryck.  
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Interaktionen mellan fans och idol blir lättare att upprätthålla eftersom båda parter kan vara aktiva på 

samma plattform, samtidigt och med samma förutsättningar genom mediet. JBs fans kan ses som en 

väsentlig del av en gemenskap eftersom de med stor sannolikhet känner tillhörighet med varandra som 

starkt beundrar samma person, i detta fall JB. När han postar en tweet och den dyker upp på displayen i 

hans följares smartphones är bara det, som kort nämndes i tidigare avsnitt, ett slags tecken på en 

närvarokänsla och interaktion som i sin tur ger en känsla av gemenskap trots att de inte har en personlig 

eller verklig relation till varandra. 

 

3.2  Antaganden  om  publikkontakt  

 

I “Talk back and participate! Cultural technologies and the making of the active audience in Swedish 

local radio 1977−2000” (Forsman, 2013) tar Forsman upp skapandet av en publik och kontakten med 

den. För att skapa en publik och en föreställning om vilka som utgör den finns olika tekniker att 

tillämpa. En är att tilltala publiken för att därmed bekräfta den, bekräfta de som ingår i den som ”vem 

som helst och alla” och ”vem som helst som någon” för att ge känslan av att de känner sig särskilt 

utvalda men aldrig ensamma som publik, i interaktionen med sändarna (Forsman, 2013: 5-6).  

 

En modern jämförande aspekt av skapandet av publik är hur den konstrueras som en önskad sådan, en 

”target audience” (Forsman, 2013: 6). I artikeln refereras bland annat till Meyrowitz (1985) som menar 

att publiken existerar genom en sorts medierad förhandling mellan textuella koder som alltid står i 

relation till tron på en föreställd respons. Publiken finns med både i produktionen och i mottagandet av 

meddelandet som kommuniceras och överförs. Relationen mellan sändare och publik, eller t.ex. Twitter-

kändis och följare, blir paradoxal eftersom den utgörs av icke-närvarande deltagare och därmed blir till 

en abstrakt intimitet och kontakt på distans (Forsman, 2013: 3-4). Forsman betonar betydelsen av 

interaktion med publiken i kommunikation i avsnittet ”The audicene as producers and participants” 

(Forsman, 2013: 12).   
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Som exempel tas radiostationer som haft som mål att göra publiken till medproducenter istället för att se 

på dem som amatörproducenter. På så sätt skapas ett innehåll och en information som människor kan 

identifiera sig med och kännas igen sig i. För att sändare och producenter av information genom medier 

ska upprätthålla känslan av kontakt och samhörighet med publiken kan alltså ett sätt vara att sudda ut 

gränsen för vem som är producenten och vem som är publik (Forsman, 2013: 12).  

 

I artikeln redogörs också för hur man bör och kan producera program utifrån en strävan att bli en viktig 

del i publikens vardagsliv och rutin. Bland annat kan detta göras genom att skapa en personlig, men inte 

för privat, atmosfär med publiken. Det kan även kopplas till konstruktionen av tweets på Twitter där det 

inte finns lyssnare, som i Forsmans exempel på radioprogram, men en aktiv publik som kan vara med att 

producera innehåll på JB’s sida genom att retweeta, dela och svara på postade tweets (Forsman, 2013: 

13). 

 

3.3  Antaganden  om  interaktion  

 

Graeme Turner beskriver hur kändisar är relativt otillgängliga för de flesta av oss men tanken på att en 

tvåsidig relation ändå kan skapas är inte helt ologisk. Som exempel på para-social interaktion tas 

relationen mellan radiolyssnare och kända radiopratare och Turner menar att lyssnarna kanske aldrig 

träffar radiopratarna men ändå kan kommunicera med dem genom att ringa in till radioprogrammen, 

ibland dagligen (Turner, 2004: 93).  

.  

Turner har skrivit mycket om kändiskultur, ”Celebrity Culture” (Turner, 2004) och närmar sig dessutom 

flera teorier om pseudo- interaktion, det han kallar en para-social relation. En para-social relation mellan 

idoler och fans menar Turner kan ses som en “second-order intimacy”, och förklaras som en känsla av 

intimitet som konstruerats genom massmedier till skillnad från en mer direkt och verklig interaktion som 

sker ansikte mot ansikte (Turner, 2004: 93).   
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Han tar bl.a. kända personers död som uppmärksammats i medier (t.ex. Prinsessan Dianas, Elvis 

Presleys och John Lennons) som exempel och menar att när väldigt många människor i världen nås av 

sådan information upplever de ett slags ”riktigt” känslomässigt band till stjärnorna. I själva verket, 

menar han, grundas dessa band endast i mediernas representation av kändisarna och den bild publiken 

har skapat sig genom denna. Interaktionen mellan kändisar och fans blir till en slags para-social funktion 

som vill efterlikna en ”riktig” social relation, en ensidig respons och interaktion som att fans t.ex. 

reagerar starkt på en händelse som rör en kändis de vet mycket om men som inte vet något om dem 

(Turner, 2004: 24).  

 

Turner refererar till Rojek (2001) som menar att den para-sociala relationen, eller ”andra gradens 

intimitet”, är något som hela tiden ökar och syns alltmer i vår vardag, inte minst när det gäller 

kändiskulturen i samverkan och relation till sina fans. Fans para-sociala relation till sina idoler grundas i 

en önskan om att bli sedd och känna tillhörighet, och Rojek menar därför att relationen mer bör ses som 

spirituell snarare än social (Turner, 2004: 94).  

  

I Medierna och moderniteten (Thompson, 2001) talar John B. Thompson om tre olika sorters 

interaktion; ansikte-mot-ansikteinteraktion, medierad interaktion och medierad kvasiinteraktion. Det 

Thompson benämner som medierad interaktion innebär, precis som det antyder, att interaktionen sker 

genom ett medium. Meddelanden kommuniceras från sändare till mottagare som inte, till skillnad från 

interaktion ansikte-mot-ansikte, behöver befinna sig på samma rumsliga plats och vara riktat till en 

specifik mottagare som t.ex. vid skrivna brev, mail eller telefonsamtal (Thompson, 2001: 109).  

Det han däremot beskriver som medierad kvasiinteraktion är i grunden monologisk och har inte samma 

grad av ömsesidighet som de andra interaktionsformerna. Med en medierad kvasiinteraktion blir 

kommunikationsprocessen som en kommunikation ansikte mot ansikte men genom ett medium som mer 

binder ihop över rumsliga gränser och skapar en distanserad men ändå närvarande kontakt. Den ses som 

enkelspårig och som en blick som riktas direkt till mottagaren, t.ex. genom en direktblick i en tv-

sändning (Thompson, 2001: 110-111).   



	  

14	  
	  

”Varje handling eller framträdande sker inom en särskild interaktiv ram som 

innefattar vissa antaganden och konventioner samt de fysiska inslagen i miljön 

(rumsdisponering, möbler, utrustning, klädsel etcetera). En individ som handlar 

inom denna ram anpassar i viss utsträckning sitt beteende efter den, försöker ge en 

bild av sig själv som är mer eller mindre förenlig med ramen och med det intryck 

som individen vill förmedla” (Thompson, 2001: 115).  

När det gäller JB och den idé om interaktion som skapas mellan honom och fansen genom hans Twitter-

aktivitet kan man lättast placera in det under kategorin medierad kvasiinteraktion. Man kan se 

interaktionen som upprätthålls som en sorts pseudo-interaktion, en interaktion som inte är helt på riktigt 

eftersom en sändare vet mer om mottagaren än mottagaren vet om sändaren och vice versa (JBs fans vet 

mycket om honom, han vet väldigt lite eller ingenting om dem). Det enda som egentligen sammanfogar 

JB med sina fans och möjliggör en interaktion är kanalen och själva mediet, Twitter. Däremot finns det 

goda möjligheter att ta reda på mer om uppfattningen av varandra och de meddelanden som 

kommuniceras, detta tack vare funktioner som kommentarer och retweets.   

3.4  Jakobsons  kommunikationsmodell   

 

Lingvisten Roman Jakobson var intresserad av språkets mening och utformade under sin livstid flera 

semiotiska analyser av kommunikation. Teoretiker och språkforskare har tagit efter Jakobsons modeller 

som bland annat belyste semantikens roll i de språkstudier han gjorde, dvs. när han studerade språkets 

betydelse. Anledningen till att Jakobsons teorier kan vara intressanta att fördjupa sig i är för att de pekar 

bort från själva mediet och istället riktar sig mot de koder som förmedlas genom kommunikation och 

språklig interaktion. Han menade bland annat att allt som ett språk kan kommunicera står i nära relation 

till en nödvändig sammankoppling till själva meningen av det8.  

 

  

                                                
8 http://akira.ruc.dk/~new/Ret_og_Rigtigt/Jakobson_Eks_15_F12.pdf [senast nedladdad: 2014-08-11] 
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Figur 1: 

 Jakobson Model (2014)  

 

 

 

 

 

 

 

http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem08c.html  

 

Figuren ovan föreställer Jakobsons modell för kommunikation och kommer från semiotikern Daniel 

Chandlers artikel ”Semiotics for Beginners” (2014). Det som presenteras är en modell för social, verbal 

kommunikation som går djupare än att endast titta på kommunikation som transmission eller överföring 

av information från en sändare till en mottagare. I Jakobsons modell belyser han värdet av koderna och 

de sociala kontexterna som ingår i kommunikationen och intar en semiotisk utgångspunkt i den 

kommunikationsmodell som presenteras i figuren ovan. Dessa delar han in i olika muntliga 

kommunikativa handlingar i sex olika element; kontext, meddelande, sändare, mottagare, kontakt och 

kod. Dessa sex element motsvaras i sin tur av sex språkliga funktioner som fungerar som relationer till 

budskapet och meddelandet som kommuniceras. Dessa delar kallar Jakobson för de emotiva, konativa, 

referentiella, fatiska, poetiska och metaspråkliga funktionerna9. 

 

1. Kontext (context) – sammanhanget i vilken kommunikationen utspelas. 

Kommunikationsperspektivet har en refererande funktion, t.ex. som i den dominerande rollen i 

budskapet. Kontexten hör ihop med den referentiella funktionen som avgör sammanhanget och 

återger det centrala i budskapet som överförs. Exempel på tänkbar JB-tweet: ”Nu är jag på väg 

till låtinspelning i en studio i L.A”.  

 

                                                
9 http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3304/2004-2005/05AJakobsonLinguisticsAndPoetics.pdf [senast nedladdad: 2014-
08-11] 
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2. Meddelande (message) – Meddelandets form är avgörande. Det som sänds och avses förmedlas 

är av poetisk karaktär, meddelandet som sänds hänvisar till något annat än sig själv och 

funktionen är istället att upprätthålla relation och kontakt. Exempel på tänkbar JB-tweet: ”Stora 

saker på gång, är så lyckligt lottad. Är ni med mig?”. 

 

3. Sändare (addresser) – den känslomässiga funktionen uttalas hos sändaren, t.ex. i utbristande. 

Kopplas till den emotiva funktionen som uttrycker sändarens känsla eller åsikt inför vad som 

förmedlas/sänds. Exempel på tänkbar JB-tweet: ”Äntligen framme i Indonesien. Människorna 

här är så fantastiska”. 

 

4. Mottagare (addressee) – den konativa funktionen; något kommuniceras avsiktligt och i försök 

att förmedla ett bestämt budskap eller betona något. Paras ihop med den konativa funktionen 

som uttrycker meddelandet som befallning eller imperativ. Exempel på tänkbar JB-tweet: ”Fans! 

Ni måste vara med och hjälpa till i min insamling!”. 

  

5. Kontakt (contact) – Kontakten/kanalen sändare och mottagare emellan, den fatiska funktionen 

som hjälper till att skapa, upprätta, förlänga eller avsluta kommunikationen. T.ex. som i en 

bekräftelse om att kontakt/kommunikation fortfarande finns där. Exempel på tänkbar JB-tweet: 

”Till alla Kanadas Beliebers, är ni där?”. 

 

6. Kod (code) – en gemensam kod, t.ex. en definition som fungerar som en ömsesidig 

överenskommelse om kommunikationskoden och språket som används genom mediet.  Hör ihop 

med den metaspråkliga funktionen genom vilken man bekräftar att eller om en likvärdig och 

gemensam kommunikationskod används. Det finns universella uttryck som är vanligt 

förekommande i sociala nätverksmedier och som bekräftar den språkliga koden som används, 

några exempel är ”lol” (laughing out loud) eller ”yolo” (you only live once). Exempel på tänkbar 

JB-tweet: ”Låt mig ta en #selfie”. 
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Jakobson menar att man bör titta på de underliggande meningarna i kommunikationens tre 

grundläggande element; sändare à meddelande à mottagare. Utöver dessa tre huvudsakliga delar tittar 

Jakobson på kontexten, kanalen och koden som viktiga faktorer för kommunikation. Kanalen är själva 

medieplattformen, Twitter, och koden sättet man kommunicerar på genom mediet; dvs. man skriver, 

svarar på och postar om tweets, och det som kan definiera interaktionen, närvaron och gemenskapen.  

 

Enligt Jakobsons modell finns det i denna typ av kvasi-interaktion ett antal funktioner som eftersträvar 

att upprätthålla en känsla av kommunikation, dessa är bland annat de emotiva, konativa, fatiska 

funktionerna som jag återvänder till senare i analysavsnittet. Om man tittar närmare på dessa olika 

element och dess funktioner kan de kopplas ihop med hur kommunikationen sker på sociala 

medienätverk som exempelvis Twitter. Twitter-användaren fungerar som sändare och följarna som 

mottagare. Enligt Jakobsons kommunikationsmodell skulle i detta fall sändaren, Twitter-användaren, 

kunna tänkas ha en särskild avsikt med det som förmedlas genom tweets men bör fortfarande betrakta 

publiken de förmedlas till eftersom nätverkets främsta funktion bygger på att man kan få respons10. Att 

ta hänsyn till en varierad, i vissa fall stor publik och hur man väljer att konstruera tweets beror förstås på 

hur många följare man har och således hur många av dem man känner till eller vet något om. 
 

                                                
10 http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3304/2004-2005/05AJakobsonLinguisticsAndPoetics.pdf [senast nedladdad: 2014-
08-11] 
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4 Metod och material 
 

4.1  Urval  och  motivering  av  metod  

 

Jag har valt 138 tweets att studera under tio dagar i december 2013, från den 4/12 till den 14/12. Att jag 

valde denna period berodde mest på praktiska skäl eftersom det var då mitt insamlingsarbete pågick. 

Under tiden för undersökningens materialinsamling funderade jag dock på vad just tidsperioden kunde 

ha för betydelse, exempelvis december som månad. Jag funderade på om det skulle kunna vara så att 

tweetsen som läggs ut tenderar bli mer fokuserade på familj och högtid i och med att julen närmar sig 

och om de då lättare kan kategoriseras ihop med Jakobsons kodfunktion. Det skulle exempelvis kunna 

vara genom språkliga koder och uttryck som har med jul, högtid, vinter eller liknande att göra och där 

det i så fall finns en gemensam språklig överenskommelse och kod fans och idol emellan. 

 

Efter att ha samlat ihop 138 tweets gjorde jag sedan ett urval på 12 stycken tweets och valde att studera 

dessa närmare och analysera dem med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter som i första hand är 

Jakobsons kommunikationskoder men även Thompsons teorier om medierad interaktion. De 12 

tweetsen valde jag efter att ha kartlagt samtliga 138 och sedan försökt urskilja de olika språkliga 

funktionerna och kommunikationskoderna med inspiration från Jakobsons modell.  

 

De problem som kan tänkas uppstå med mitt urval av tweets är att vissa av dem inte omedelbart kan 

placeras ihop med Jakobsons kategorier för språkliga funktioner. Flera av de tweets jag studerade 

närmare visade sig ha liknande karaktär medan vissa rätt snabbt gick att plocka ut som typiska för de 

olika funktionerna. Jag har helt bortsett från Justin Biebers privata person i undersökningen och kommer 

inte att titta på receptionen hos publiken i de frågor om interaktion jag vill besvara, dvs. inte närma mig 

hur hans fans tar emot och tolkar de tweets jag samlat ihop och tittat närmare på. Jag har valt att se dessa 

tweets som en form av undergenre inom ramen för det kommunikationssystem som Twitter utgör och 

kommer sedan att närma mig dem, tweetsen, utifrån min teori om att de är en ny slags form av 

masskommunikation. Därför går jag heller inte in på de sociala aktiviteterna som görs, t.ex. retweets.  
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För att få fram resultat kring ämnet jag valt att studera har jag genomfört en kvalitativ analys av Twitter 

och tweets som medietext och genre och fokuserat på hur tilltalen ser ut och hur fenomenet och 

funktionen Justin Bieber, JB, skapas och representeras i texten med visionen om att upprätthålla kontakt 

med sina följare. Med det påståendet har jag i förväg gjort ett antagande om att JB är den som skriver 

och skapar de tweets som läggs ut i Twitter-flödet. Om det i själva verket är Bieber själv eller någon 

annan som skriver vet jag inte och det har heller inte någon betydelse för min undersökning eftersom jag 

fokuserar på tweets som text och de koder för interaktion som ingår däri. Målet med min undersökning 

har inte varit att hitta statistik eller utläsa en siffermässig sanning i innehållet utan att istället försöka få 

en närmare förståelse och överskådlig bild av det.  

 

4.2  Kval itativ  textanalys  

 

I Metodbok för medievetenskap (Østbye m.fl, 2008) beskrivs en textanalys som en generell benämning 

av kvalitativa studier som görs av olika medietexter. Den som analyserar en text, forskaren, undersöker 

den genom att titta på innehåll, produktion och den önskade meningen som förmedlas. Medier omfattar 

olika genrer och undergenrer och dessa kan analyseras som olika texter där samtliga förmedlar olika 

innehåll som t.ex. politik, underhållning, musik etc. De omfattar även olika teoritraditioner, t.ex. 

genreteori, semiotik, retorik och diskursteori. Som grund för en textanalys måste det finnas ett 

tankemässigt utgångsläge där man tillämpar ett särskilt perspektiv, begrepp och en frågeställning för att 

kunna förstå och tolka texten på ett effektivt sätt och med bra resultat (Østbye m.fl., 2008: 62-63). 

 

”Det är genom texterna som medierna utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar kunskap och ger 

underhållning och glädje av många slag. Vill vi förstå hur medierna fungerar”, säger den brittiske 

medieforskaren Roger Silverstone, ”vad de erbjuder oss och hur de gör det”, är det rimligt att börja med 

texterna och deras påståenden (Silverstone, 1999: 29).” (Østbye m.fl., 2008: 64).  

 

En kvalitativ textanalys är ett lämpligt metodval för just den här studien eftersom mitt syfte är att titta på 

hur tweets konstrueras och vilken önskad mening för gemenskap och interaktion mellan fans och idol de 

ska förmedla genom själva konstruktionen av dem.  
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Østbye, Knapskog, Helland och Larsen refererar till Silverstone (1999) som menar att man bör skilja på 

textens innehåll och uttryck, alltså hur materialet förmedlas och på själva materialet som sådant. Något 

annat som har betydelse för kvalitativa textanalyser är hermeneutiken som, i korta drag, går ut på att 

varje enskilt verk har någon sorts mening och därmed inte bör fastställas genom kvantifiering utan 

istället genom att analytikern skapar sig en större förståelse för texten genom en kvalitativ samling av 

dess innehåll. Hermeneutiken grundar sig till stor del också i självreflektion och förutfattad förståelse 

som spelar stor roll för tolkningsprocessens resultat genom att textens mening avgörs utifrån forskarens 

tidigare sociala, kulturella och historiska erfarenheter (Østbye m.fl., 2008: 71). 

 

I Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Gilje & Grimen, 1995) skriver författarna att vi som sociala 

aktörer gör dessa tolkningar hela tiden, också för att kunna interagera med andra. Förförståelse och 

bakgrundskunskaper menar de är centrala förutsättningar för hur texter tolkas och oftast har vi liknande 

kulturella och sociala förutsättningar som skapar liknande tolkningar och förståelser för fenomens 

innehåll och därmed ge dem likartade meningar (Gilje & Grimen, 1995: 175, 183). 

 

I min kvalitativa analys har jag tagit hjälp av tidigare forskning och, i enighet med det författarna till 

Metodbok för medievetenskap beskriver som viktiga element och förutsättningar för en textanalys, gjort 

förutbestämda antaganden om hur mitt studieobjekt, tweets på JBs Twitter-konto under en särskild 

period, kan tolkas och förstås. Mitt spår har avsett närma sig frågan om hur kommunikationen 

konstrueras för att skapa en känsla av gemenskap, att JBs tweets vänder sig till fansen som tilltänkt 

publik och hur detta görs utan att det kanske inte reflekteras över. Det jag funnit intressant att studera i 

dessa tweets, och som sedan placerats in i respektive kategori, är hur olika former av och idéer om 

interaktion görs och kan urskiljas. Med tilltal menar jag det indirekta respektive det direkta, dvs. när JB 

vet att det finns en publik som han vill tilltala, men att den ändå är något bortkopplad och frånvarande.  

 

Ett indirekt tilltal kan i detta fall vara när han skriver allmänt om sin vardag, vad han gör och känner 

osv. men utan en direkt, uttalad mottagare. T.ex. när han beskriver en vanlig dag i sitt liv/på sitt jobb, 

som att han varit i studion hela dagen och att han tyckte det var roligt. Ett direkt tilltal kan mer ses som 

när han uppmärksammar sina följare genom att länka till deras namn, t.ex ”@MelbourneBeliebers, 

thank you for your support”, han talar rakt av och direkt till sin publik genom att hylla dem, dela fansens 

främsta hashtags eller ompostar, retweetar, fans inlägg om honom. 
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4.2.1  Kommunikationsmodell    i    textanalysen  

 

Roman Jakobsons kommunikationsmodell är i flera avseenden användbar när jag tittar på hur JBs tweets 

konstrueras för att interagera med sin tilltänkta publik, hans fans och följare. Om man integrerar 

modellen i min studie kan man se Twitter-användaren JB som sändaren och hans följare som 

mottagarna. Om JB som sändare har för avsikt att förmedla ett särskilt budskap måste han vara 

medveten om att det kanske inte tas emot på det sätt han önskat eftersom han har en stor och i viss mån 

okänd publik att tillgodose. Däremot har han möjlighet att ta del av responsen genom kanalens retweet- 

och kommentarsfunktioner och kan därmed till viss del tolka om meddelandet eller budskapet han sänt 

uppskattats eller inte. Kontexten i Twitter-kommunikationen blir i det här fallet det ämne eller 

sammanhang JB twittrar om vare sig det är hans nya låt, hans välgörenhetsengagemang eller att han 

varit på gymmet. Han beskriver eller skriver t.ex. om var han är och vad han gör där han är. 

 

4.3  Material   

 

Materialet i undersökningen består av 138 tweets som lades ut på JBs Twitter-sida under tio dagar i 

december 2013, mellan den 4/12-14/12. Efter att ha studerat tweetsen gjorde jag en kartläggning av 

mönster och teman och plockade sedan ut 12 stycken tweets. Av 138 var dessa 12 tweets de jag bäst 

bedömde kunde placeras in med Jakobsons olika kommunikativa funktioner och utifrån mina andra 

teoretiska utgångspunkter, dvs. även ihop med Thompsons teorier om pseudo- och kvasiinteraktion och 

hur interaktionen och kontakten upprätthålls genom konstruktionen av tweets.  

 

De teman jag kunde urskilja uppstod genom att jag försökte skapa en sorts helhetsbild av mitt 

fullständiga material på 138 tweets. I Mediekultur, mediesamhälle (Gripsrud, 2002) talar Gripsrud om 

vår medvetenhet om genren och hur den påverkar tolkningen, i det här fallet tweets på Twitter. 

Genremedvetenheten spelar roll för de förväntningar som avgör hur vi tolkar eller analyserar t.ex. en 

medietext. Vidare konstaterar han att vi redan från början har en uppfattning om textens helhet men att 

den kan förändras utifrån våra egna erfarenheter och de förväntningar vi har på genren. Innan 

undersökningen gjordes hade jag själv inte använt Twitter men hade ändå en förförståelse för dess 

funktioner och bild av hur det fungerar och används som socialt medienätverk. 
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”Man måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att förstå delarna” 

(Gripsrud, 2002: 176-177).  

 

Valet av material gjordes efter att jag studerat JBs Twitter-flöde under en tid, under ungefär en månad, 

och därefter konstaterat att många tweets innehåller text och budskap som tyder på vikten av interaktion 

och en ömsesidig dialog. Detta uttrycks genom att JB postar inlägg som fansen kan svara på och dela 

och han delar i sin tur också ibland fansens tweets på sin Twitter-sida. Det kan därför ge intressanta 

ingångar i försöket att analysera hur tweets skapas, i synnerhet eftersom JB är en så offentlig person som 

säkerligen är mån om sin image och vill vara omtyckt av sina fans. 

 

4.4  Til lvägagångssätt  

 

Första steget i kartläggningen av dessa tweets var att markera dem var för sig på JBs Twitter-sida, det 

innebär att man sedan kan klicka på en kategori, ”Favoriter”, och då endast får upp de markerade, 

favoritmärkta, i ett och samma flöde och därmed inte behöver ta del av retweets och kommentarer som 

jag valt att inte titta närmare på. Jag läste sedan samtliga 138 tweets flera gånger för att få en bredare 

förståelse för dess innehåll och bekanta mig med dem mer än en gång för att se om det gjorde skillnad 

för hur jag sedan separerade dem från varandra. Jag valde sedan ut 12 stycken tweets som jag bäst ansåg 

hängde ihop med mitt undersökningssyfte och i första hand de som verkade vara konstruerade för att 

upprätthålla en vision om kontakt och interaktion mellan JB och hans följare och fans. Därefter skapade 

jag kategorier som jag placerade in tweetsen efter Jakobsons fatiska, emotiva och konativa funktioner.  
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4.5  Kategorier  

 
1. Fatiska tweets - JB bekräftar gemenskapen med sina fans, följare och Beliebers genom att 

uttrycka tacksamhet över deras stöd och genom att visa sig ödmjuk. 

 

2. Emotiva tweets - JB uttrycker något som kan kopplas till vardagsliv och det alldagliga, som om 

han är en ”vanlig” person som precis som alla andra äter, sover, umgås med vänner och familj, 

motionerar osv.  

 

3. Konativa tweets, välgörenhet - JB framför sitt ställningstagande i frågor om aktuella 

nyhetshändelser, naturkatastrofer och politik och uppmanar sina Twitter-följare till engagemang 

i välgörenhetsdonationer etc.  

 

4. Konativa tweets, marknadsföring – JB marknadsför sin musik och sitt artisteri, lägger ut 

datum för låt- och filmsläpp, skriver om konserter och turnéer i ett säljande syfte.   
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5 Resultat- och analysredovisning   

 

För att besvara mina två frågeställningar har jag först och främst satt mig ned och gjort en genomgång 

av de tweets jag valt att undersöka, inledningsvis 138 stycken som jag sedan minskade ned till 12. De 

tweets som placerades in i de kategorier jag utformat med referens till Jakobsons språkliga funktioner 

kommer jag i det här avsnittet presentera ihop med de teman som gick att urskilja utifrån hur JB 

”twittrar” för att skapa en tilltänkt relation och interaktion med sina följare. Inledningsvis redogör jag 

kortfattat för de olika kategorierna och tweetsens huvudsakliga innehåll och teman. Jag minskar sedan 

antalet tweets från 138 till 12 stycken och analyserar dem utifrån Jakobsons olika funktioner och 

Thompsons teorier om medierad interaktion, i första hand pseudo- och kvasiinteraktion och hur de 

konstrueras för att skapa en illusion av kommunikation mellan JB och hans fans.  

 

Under de tio dagar jag undersökte visade sig JBs tweets ha stort fokus på tyfonen Haiyans förödelse i 

Filippinerna i november 2013. Strax efter att naturkatastrofen uppdagats startade JB en insamling via 

hemsidan Prizeo11 som samarbetar med kändisar för att samla in pengar till välgörande ändamål. Alla 

som skänkt ett bidrag till insamlingen fick delta i utlottningen om att vinna en studiodag med stjärnan i 

Los Angeles. 

Figur 2: 

#GIVEBACKPHILIPPINES (2013) 

  
http://www.rappler.com/entertainment/45523-justin-bieber-raises-500k-yolanda-relief 

                                                
11 http://www.prizeo.com/ [senast nedladdad 2014-08-11] 
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5.1  Kategori   1  –  fatiska  tweets  

 

I den första kategorin hamnar de tweets som bäst passar in i det jag i den här studien främst avser 

undersöka, de som uttrycker JBs gemenskap och relation till sina följare och fans. I de allra flesta fall är 

dessa tweets korta och innehåller hyllningar till fansen, som oftast kallas ”Beliebers”. JB hyllar dem, 

skriver att han älskar dem, att de betyder mycket för honom och att han är tacksam för deras stöd och 

support och bekräftar därmed att kommunikationen finns och är viktig. De tweets som JB postar i denna 

kategori är fatiska på så sätt att de skapar och förlänger kommunikationen och bekräftar fansens närvaro 

och hans relation till dem. Dessa tweets bekräftar att fansen finns där och tar emot hans meddelanden 

och budskap. Interaktionen görs synlig genom att det skapas en sorts pseudo-dialog mellan JB och hans 

följare/mottagare. JB talar personligt till följarna som om han känner dem fastän han omöjligt kan ha 

koll på vilka de är och hur de exakt tolkar hans tweets. 

 

5.2  Kategori   2  –  emotiva  tweets  

 

Under den här kategorin hamnar de tweets som på olika vis uttrycker JBs vardagsperson och hans 

avsikt, känsla eller framtoning i det han twittrar om. När JB ägnar sig åt vardagliga sysslor såsom vila, 

träning, utomhusaktiviteter m.m. skriver han om saker som inte direkt förknippas med honom som 

offentlig person och visar sig därför som aningen mer privat. Han uttrycker exempelvis att han 

uppskattar sin ledighet och att han njuter av att vara ute i naturen. Tweets när JB skriver om 

vardagssysslor såsom att han går till gymmet, vilar, är ute på promenad etc. är inte särskilt vanligt 

förekommande under perioden för materialinsamlingen och innehåller färre ord än tweets i de andra 

kategorierna. 

 

5.3  Kategori   3  –  konativa  tweets,   välgörenhet  

 

När JB twittrar om välgörenhet gör han det under undersökningsperioden alltid med hänvisning till sin 

egen insamlingskampanj till Filippinerna. Bland annat görs detta, som nämndes i avsnittets inledning, 

genom insamlingsprojektets egenkonstruerade hashtags ”#GiveBackPhilippines” och 
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”pray4philippines”. Under perioden lade JB ut totalt 26 stycken tweets med uppmaningar om att donera 

pengar genom hans insamling till de som drabbats i Filippinerna. Dessa tweets har en konativ funktion 

genom att de fokuserar på ett budskap till mottagarna. JB vill uppnå en effekt hos följarna och uttrycker 

det genom uppmaningar att donera pengar och/eller engagera sig i något han själv är engagerad i.	  	  

 

Kategori   4.   –  konativa  tweets,   marknadsföring  

 

Dessa typer av tweets postas ett par gånger varje dag och är de vanligaste förekommande tweetsen på 

JBs Twitter-sida under undersökningsperioden. Precis som i förgående kategori vill en effekt eller ett 

resultat uppnås och i denna kategori marknadsför JB sina musikaliska verk för att förmedla budskapet 

om honom som artist och idol och därmed kunna leva vidare i sitt kändisskap. Tweetsen innehåller allt 

från länkande till nya låtar, musikvideos och artistsamarbeten till promotion av JBs kommande biofilm 

och andra projekt han åtagit sig. Majoriteten av det totala materialet på 138 tweets hamnar i denna 

kategori. 

 

5.5  Minskat  antal   tweets  

 

5.5.1  Kategori   1  (fatiska  tweets)  
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Kommentar: JB använder ett språk i tweetsen som bekräftar fansens existens och närvaro, t.ex. genom 

att använda ord som ”vi” och ”ni” – ofta genom ett personligt tilltal där han identifierar sig med sina 

följare och Beliebers. Dessa tweets ger en känsla av att han talar direkt till dem, har en kännedom om 

vilka de är och som om han riktar sig till dem personligen. Intressant med dessa tweets är att samtliga 

har ett personligt tilltal och att de därför med stor sannolikhet konstrueras för att bekräfta relationen 

mellan JB och följarna. Förutom att bekräfta relationen med sina fans identifierar han sig också med 

dem, detta eftersom han adresserar dem utan att egentligen veta vilka de är, ”You are all beautiful”.  

 

Han talar till en föreställd publik och föreställer sig en gemenskap med publiken som en stor, och till 

större delen odefinierbar massa. Både den emotiva och fatiska funktionen i Jakobsons 

kommunikationsmodell kan kopplas till denna kategori av tweets eftersom de kännetecknar själva 

uttrycksfunktionerna i dialogen som förs och fungerar genom de meddelanden JB sänder. Tweetsen 

avslöjar något om honom och hans känslotillstånd, dvs. att han säger sig älska sina fans och uttrycker 

detta på ett kärleksfullt sätt12. 

 

”De är inte ’till hands’ eller ’inom räckhåll’ och är därför inte så lätt åtkomliga för mottagarnas 

handlingar. De är också händelser som i kraft av sitt avstånd i rummet (och kanske också i tiden) 

sannolikt inte kommer att direkt och märkbart påverka livet för de individer som upplever dem genom 

medierna” (Thompson, 2001: 281).  

 

I Medierna och moderniteten skriver Thompson om erfarenheter i tolknings- och interaktionsprocesser 

och skiljer på levd erfarenhet och medierad erfarenhet. Den medierade erfarenheten skapas genom 

medierad kvasiinteraktion och de händelser vi upplever genom medier är händelser som oftast är 

rumsligt avlägsna eftersom de sker i en abstrakt miljö, t.ex. på Twitter. Thompson menar att den 

medierade erfarenheten skapas i en kontext som skiljer sig från verklighetens kontext där händelsen 

faktiskt utspelas. Twitter som den sociala platsen för interaktion kan ge känsla av en kontakt och 

närvaro men den blir aldrig lika verklig och påtaglig som vid ett möte eller en interaktion som sker 

ansikte mot ansikte (Thompson, 2001: 281-282).  

                                                
12 http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3304/2004-2005/05AJakobsonLinguisticsAndPoetics.pdf [senast nedladdad 2014-
08-11] 
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I enighet med Thompsons teorier om medierad kvasiinteraktion som den typ av interaktion där sociala 

relationer etableras genom massmedier och produceras inför en i många fall odefinierad publik, 

konstrueras JBs tweets i den här kategorin genom metoder som suddar ut avståndet till följarna.  

Detta sker t.ex. genom tweets som i ett av denna kategoris exempel; ”We have so much more to come.” 

JB skiljer inte på sig själv och fansen utan skriver ”vi” och menar därför att han och hans följare är en 

enhet. Genom en medierad kvasiinteraktion kan människor nå en gemenskap utan att behöva anpassa sig 

efter de sociala koder eller krav som finns i interaktion som sker ansikte mot ansikte. När JB postar 

tweets till sina fans genom att tilltala dem skapar han automatiskt en relation där han engagerar sig och 

riktar budskap och meddelanden direkt till sina mottagare. Dialogen mellan fans/följare och JB upprättar 

därmed den ömsesidiga kontakten dem emellan. Kontakten och relationen bekräftas genom att JB låter 

sina fans ta åt sig hyllningar och kärleksförklaringar som han riktar till dem även fast han omöjligt kan 

veta precis vilka de är och hur dessa lovord tas emot. De fans som identifierar sig som ”Beliebers” 

känner sig träffade och delaktiga i Twitter-dialogen och meddelandet som postas av sin idol. 

 

I enighet med Jakobsons kommunikationsmodell kan man se dessa tweets som om kontexten och 

sammanhanget har en refererande roll till fansen och följarna och dessa tweets har därmed en 

referentiell funktion. De mest trogna fansen som kallar sig ”Beliebers” träffas direkt av kontexten i de 

tweets där JB själv använder ordet ”Belieber” och därmed konstrueras en igenkänning i ordvalet. Den 

dominerande funktionen i budskapet ägnas åt fansen genom att JB uttrycker sin uppskattning gentemot 

dem. Den emotiva funktionen i meddelandet blir synligt när han skriver om känslor och utbrister i 

uppvaktning och uppskattning; ”My beliebers are f********* AMAZING! I love you!”13.  

 

Twitter som kanalen för överföringen av budskap förlänger och skapar kommunikationen på det sätt 

som JB lägger ut tweets för att säkerställa att relationen till fansen fortfarande finns där och att hans 

närvaro blir som ett kvitto på att han ser dem, sina följare, och är medveten om att de tar emot hans 

meddelande. Enligt Jakobsons modell skulle dessa typer av tweets alltså även ha en fatisk funktion 

eftersom kontakten som skapas genom att de postas och tas emot av JBs följare både startar, förlänger 

och avslutar kommunikationen och därmed bekräftar en interaktion mellan JB och hans fans. Tweet-

processen kännetecknas av att meddelanden/tweets överförs mellan sändare och mottagare men när JB 

                                                
13 http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3304/2004-2005/05AJakobsonLinguisticsAndPoetics.pdf [senast nedladdad 2014-
08-11] 
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talar till sina fans och uttrycker sin uppskattning till dem görs det för att påvisa mottagarnas värde och 

hur han förhåller sig till deras stöd och kärlek. JB lägger därmed större fokus på att nå en gemensam 

uppfattning och relation till sina följare genom att lägga ut dessa typer av tweets till sina fans. 

 

5.5.2  Kategori   2  (emotiva  tweets)  

 

       
 

 
 

Kommentar: Ett intressant resultat visade sig vara att tweetsen i den här kategorin oftast postas inför 

och under helger. Det kan antas att JB, precis som många andra människor, tar ledigt en stund när 

helgen närmar sig och att helg för många förknippas med just ledighet. Exempelvis twittrar JB om att 

han ser fram emot att vila upp sig eller att han varit ute i naturen, solat, tränat etc. Tweetsen i den här 

kategorin konstrueras för att visa på JB som en vanlig människa och därmed ge följarna en 

igenkännande känsla alternativt en känsla av att JB också kan vara som vem som helst.  

 

Här kan man även se likheter med Jakobsons kommunikationsfunktion ”kod”, eftersom tweetsen 

bekräftar de vedertagna och gemensamma överenskommelserna som finns på Twitter och genom 

medienätverkets funktioner, detta gäller även andra sociala medienätverk. Funktionerna i dessa tweets 

fokuserar mer på sändarens, JBs, inställning till och attityd inför meddelandet som sänds och mindre på 

mottagarna och det syns inte minst i de tweets där JB bara refererar till sig själv och exempelvis hur han 
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känner inför ledighet. Därför kan dessa tweets i viss mån ses som aningen egoistiska och mer 

monologiska än dialogiska. Koden som funktion för analys av dessa tweets förtydligar själva 

medienätverkets, Twitters, grundfunktion – att uppdatera händelser från sitt vardagsliv. 

 

5.5.3  Kategori   3  (konativa  tweets,   välgörenhet)  

 

    
 

 
 

Kommentar: Tweets som placeras i den här kategorin var det näst flest av och de förekom ofta under 

de tio undersökningsdagarna. Dessa typer av tweets visade sig ofta vara relativt lika varandra och 

uttrycker samma typ av budskap riktat mot JBs följare. Dessa typer av tweets kunde bäst kopplas ihop 

med Jakobsons konativa kommunikationsfunktion, det som kommuniceras är orienterat mot 

”mottagaren” med ett avsiktligt budskap, att stödja insamlingen till Filippinerna.  

 

I dessa tweets används även ibland ett du/ni-tilltal eller liknande, ett exempel på det kan ses i tweet nr 1 

där JB skriver att han vill träffa en av sina ”Beliebers” i sin studio, det tyder på att han involverar sina 

följare/mottagare och tillkännager dem. Även den emotiva funktionen kan komma väl till pass här 

eftersom JB uttrycker ett engagemang med hjälp av känsloladdade ord som uttrycker hans personliga 

åsikt och känsla, exempelvis med ord som ”help”, ”pray” och ”give back”.  
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Kategorin går till viss del hand i hand med några av de andra kategorierna, främst med kategori nummer 

2, emotiva tweets, då JBs känslotillstånd uttrycks och då han visar sig mänsklig och vanlig genom att 

berätta om typiska vardagssysslor. När han twittrar om välgörenhetsengagemang och sin insamling till 

Filippinerna visar det att han är ödmjuk och en medmänniska som har stor empati för människor i svåra 

situationer. Det kan ses som om JB på ett organiserat sätt konstruerar tweets av den typen för att ge 

intryck av att vara samhällsengagerad och känslomässigt påverkad av tyfonens hemska effekter i 

Filippinerna. JB är sällan personlig i dessa tweets utan uttrycker i de flesta fall sitt budskap tydligt utan 

att hänvisa till sig själv eller sin egen privata situation.  

 

5.5.4  Kategori   4  (konativa  tweets,   marknadsföring)  

 

      
 

 
 

Kommentar: Det är tydligt att JB använder Twitter som kanal för marknadsföring, och han utnyttjar på 

ett effektivt sätt medieformatet för att marknadsföra sin musik och sitt artisteri. I denna tweetkategori 

blir Jakobsons funktion ”kontext” mest passande att tillämpa eftersom kommunikationsperspektivet 

refererar till budskapet som sänds. JBs Twitter-sida fungerar som en stor reklamvägg där han kan posta 

en varierad blandning av marknadsföring blandat med tweets av de typer som angetts i förgående 

kategorier.  
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Precis som i föregående kategori kan dessa tre exempel på tweets enligt Jakobsons modell ses som 

konativa eftersom JB även här har en särskild avsikt med sitt budskap, att marknadsföra sig som artist 

och få sina följare att köpa hans musik, gå på hans konserter och stödja hans artisteri. 

 

5.6  Sammanfattning,  analys  

 

Det har visat sig att många av kategorierna är överlappande och att flera tweets kan flyta in i samma 

kategorier på grund av sina liknande karaktärsdrag och man kan enkelt hitta likheter med flera av 

Jakobsons kommunikativa funktioner. Kommunikationen ses som betydelsefull för att JB på bästa sätt 

ska kunna interagera med fansen snarare än bara som en enkelspårig överföring av information mellan 

sändare och mottagare utan eftertanke. Överlägset vanligast är tweets som placeras in under kategori 4, 

”konativa tweets, marknadsföring” där JB marknadsför sin musik, filmer och sitt turnéschema. Annat 

som kan urskiljas i de olika kategorierna för tweets är på så sätt JB bekräftar sin egen närvaro bara 

genom att uppdatera sina följare med en ny tweet.  

 

Han skapar en föreställd gemenskap med en föreställd publik som han med största sannolikhet vet, i alla 

fall kan anta, följer och uppskattar honom. Detta skulle sannolikt Thompson kalla en medierad 

kvasiinteraktion eftersom tweetsen konstrueras och överförs till en obestämd publik, men i fallet JB 

ändå är en publik som i flera avseenden kan visa uppskattning. När JB lägger ut tweets i kategori 1, för 

att bekräfta gemenskapen och närvaron med sina följare, konstrueras de genom att JB lägger ut tweets 

som riktas direkt till och adresserar fansen. Detta gör han genom att använda personliga tilltalsord som 

”my fans” eller ”my Beliebers”, ”you” osv. Det som är intressant att utläsa i konstruktionen av dessa 

tweets är på vilket vis JB på ett fördelaktigt sätt vårdar sin image och popularitet hos fansen genom att 

visa att han uppskattar dem.  

 

Vad gäller den andra kategorin, de tweets som innehåller text om och beskrivning av JBs vardagsliv, 

visade analysen bland annat att de ofta postas under och inför helgdagar som för många förknippas med 

ledighet. Man kan tänka sig att JB vill identifiera sig med fansen och följarna och använder därför dessa 

sorters tweets som metod för att visa sig som ”vanlig” trots att han är en av världens främsta 

popstjärnor. Analysen pekar även på att tweets om JBs välgörenhetsintresse syftar till att belysa något 
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som representeras som viktigt för honom och därmed nå ett samförstånd med sina fans och dela sina 

värderingar med dem. Det han däremot inte gör genom dessa tweets är att försöka upplysa eller 

förmedla någon kunskap, snarare vill han att mottagarna ska uppfatta tweetsen som en gemensam 

erfarenhet av en aktuell situation i världen. Det visade sig vara intressant att applicera lingvisten Roman 

Jakobsons teorier i min undersökning eftersom de grundas på att ge en närmare förståelse för den 

språkliga interaktionen och kommunikationsprocessen snarare än att titta på mediet, i det här fallet 

sociala nätverkstjänsten Twitter som kanal och internet som medium. Man skulle kunna säga att 

samtliga tweets i var och en av kategorierna kan kopplas ihop med Jakobsons 

kommunikationsfunktioner- och kommunikationsmodell eftersom de alla på ett eller annat sätt 

konstrueras för att bekräfta JBs närvaro i mediekanalen Twitter, genom tweets som medietext.   

 

När det gäller JBs tilltal kan man se tweetsen i kategori 2, ”emotiva tweets”, som indirekta tilltal 

eftersom han pratar allmänt om sitt liv utan att adressera någon särskild eller rikta meddelandet till en 

särskild mottagare. Dessa tweets är inte så vanligt förekommande och i dem används sällan direkta 

tilltal, snarare konstateranden om att JB uppskattar att vara ledig och träna, vara ute i solen eller umgås 

med sina vänner. De direkta tilltalen går lättare att utläsa i den första kategorin, ”gemenskap med 

följare”, eftersom han där mer rakt och tydligt talar till sina fans genom att nämna dem som fans eller 

benämna dem som ”Beliebers”. JBs Twitter-konto är ett bra exempel på medierad pseudo-interaktion 

eftersom han inte pratar direkt med sina följare, som t.ex. i ett telefonsamtal, utan gör det genom ett 

medieverktyg och med hjälp av forumets redan angivna funktioner. Det kan ge känslan av att JBs följare 

upplever dialogen och utbytet som mer direkt eftersom de kan ta del av tidpunkten för ett postat inlägg 

och därmed känna större delaktighet eller känsla av att vara på plats, integrerad i samtalet. 

 

Dessa metoder för hur tweets konstrueras kan i JBs fall vara bra att kombinera om man vill bekräfta sin 

publik och dess närvaro. Man kan tänka sig att JBs följare både vill känna av den para-sociala 

relationen, som jag tidigare varit inne på, samtidigt som de ofrivilligt påminns om själva mediet och allt 

visar på allas lika förutsättning att interagera, t.ex. eftersom man bara har 140 tecken att använda sig av.  

Det som är vanligast förekommande i JBs Twitter-flöde är inlägg med marknadsföring av hans yrke som 

artist men också om hans tankar, känslor och åsikter (dock väldigt kortfattat och sällan i en utförlig 

diskussion) om aktuella händelser i världen som tyfonen i Filippinerna. 
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6 Slutsatser och diskussion 

 

Resultaten av min studie har visat att JB i hög grad konstruerar tweets för att behålla och bekräfta en 

närvaro och kontakt med sina fans. Detta görs oftast i form av hans sätt att prata till och med fansen 

genom att adressera dem personligen. Majoriteten av de meddelanden, tweets, JB postat under 

undersökningsperioden kan delas in i flera av Jakobsons kommunikationsfunktioner. Ofta är tweetsen av 

fatisk karaktär och konstrueras med målet att upprätthålla en relation, kontakt och interaktion med JBs 

följare.  

 

Thompson skulle förmodligen mena att alla tweets skapar en nästintill påhittad interaktion, en föreställd 

pseudo-interaktion, eftersom Twitter gör det möjligt att skapa en relation mellan människor som 

kommunicerar och interagerar över nätverket. Som jag var inne på i teoriavsnittet kan man urskilja en 

para-social relation mellan JB och hans följare på så sätt att massmediet, Twitter, och dess funktioner 

tillåter att en föreställd intimitet konstrueras där JBs följare upplever ett känslomässigt band till honom 

när han t.ex. rapporterar om en hemsk händelse, skriver att han älskar dem eller att han inte vore något 

utan dem. När JB twittrar till sina fans skapar han automatiskt en relation till dem där han sänder 

meddelanden till det han med stor sannolikhet vet är en stor skara människor som lyssnar och tar emot 

meddelandet. 

 

Flera av Jakobsons kommunikationskoder går att tillämpa på JBs tweets och konstruktionen av dem, 

förmodligen mest den fatiska funktionen eftersom JB bara genom att lägga ut något i sitt Twitter-flöde 

bekräftar att han finns där och att han vill söka kontakt och bekräfta interaktion och samhörighet med 

sina fans och beundrare. Dessutom har de tweets JB ofta lägger ut under perioden också känslomässiga 

uttryck där han kärleksfullt hyllar sina fans och visar att han är mån om att uppvakta och bekräfta dem. 

Genom dessa emotiva och uttryckande funktioner i tweetsen visar han som sändare sig mänsklig, 

ödmjuk, engagerad och tacksam över fansens stöd. Som Jakobson konstaterat bör man titta på mer än 

bara överföringen av information och meddelanden mellan sändare och mottagare, dessutom bör man 

också se på kanalen de framförs i och den ömsesidiga eller gemensamma koden i meddelandet som 

bekräftar närvaron, interaktionen och relationen med de man avser kommunicera med, i JBs fall sina 

fans och följare. 
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Det har även varit intressant att det visat sig att gemenskapen med publiken fungerar som en central del i 

interaktions- och kommunikationsprocessen mellan JB och hans fans, för att bevara sin popularitet är 

han beroende av respons genom ömsesidig kontakt och retweets. Tweets på JBs Twitter konstrueras 

även för att nå ett samförstånd och likvärdighet med följarna, något som förstås också kan ses som ett 

sätt att locka dem till att fortsätta köpa hans musik, gå på hans spelningar och fortsätta vara trogna 

Beliebers. En annan reflektion jag fann intressant var att det relativt enkelt gick att placera in tweetsen i 

de olika kategorierna jag satt upp eftersom det kan tyda på att de är strategiskt konstruerade så att dess 

innehåll varierar och innehåller lite av varje kommunikativ funktion för att följare inte ska tröttna och 

tycka att JB och de meddelanden som postas är enformiga. 

  

Tidigare forskningsteorier om fankultur visade sig även de gå hand i hand med min studie eftersom fans 

tidigare nådde sina idoler på andra sätt, genom t.ex. hemsidor, framträdanden i tv m.m. Genom Twitter 

och andra medienätverk skapas nu en annan sorts, och mer direkt, interaktion där man kan se datum och 

klockslag när tweetsen lags ut. Twitter erbjuder också automatiskt interaktion i att även JB kan följa sina 

fans, och inte bara tvärtom. Det lär betyda mycket för JB-följare och fans att deras idol följer deras 

Twitter-konton, och i bästa fall till och med uppmärksammar deras tweet genom en retweet eller 

kommentar.  

 

Twitter och andra sociala nätverksmedier fungerar som kanaler, som en typ av modern dagspress, där 

kändisar dagligen kan uppdatera sina fans om sin vardag, tala om var de befinner sig, vad de 

känner/tänker osv. Twitter som medieplattform etablerar därför idén om interaktion och relation och hur 

kändisar sedan väljer att dra nytta av det och stärka en relation till sina fans eller inte skiftar förstås. 

Avsikten att visa sig privat, som en ”vanlig människa” som lever ett relativt vanligt och normalt liv 

varierar stort mellan kändisar och syns inte minst på sociala nätverksmedier som just Twitter.  

 

JB delar ibland med sig av sin privata sfär, genom exempelvis de tweets som handlar om hans 

vardagssysslor, för att förmedla en känsla av att komma närmare sina följare eller möjligtvis visa sig 

personlig för att fansen ska få en positiv bild av honom som medmänniska, engagerad, ödmjuk och 

tacksam för uppskattning och support. Det plingar till i fansens telefoner, på deras datorer och läsplattor 

och kanske även hos honom själv, kanske informeras även JB så fort någon av hans tweets kommenteras 

eller retweetas. Själva mediet, och texten, underlättar hela interaktionsprocessen för bekräftelse av 



	  

36	  
	  

gemenskap och kontakt eftersom både JB och följare kommunicerar genom samma plattform, och 

ibland även samtidigt.  

 

När det gäller JBs Twitter-flöde kan man förstås också ställa sig frågan om huruvida han faktiskt är  

beroende av ett team som hjälper eller vägleder honom i att kommunicera med sina fans på sociala 

medienätverk som Twitter och Instagram. Särskilt viktigt kan de vara att ha hjälp av en mediestrateg 

eller kommunikationsexpert när skandaler uppdagas och i Biebers unga ålder förmodligen ett måste för 

att hamna på rätt köl med sina fans och upprätthålla rätt image. Kanske är det någon helt annan som 

skriver JBs interaktionsladdade tweets, det är något som kan bli svårt att ta reda på och som jag helst 

överlåter till någon annan. 

 

Om man ser på JBs Twitter-flöde är det efter en tids iakttagande enkelt att utläsa att han inte gärna talar 

om något så privat som t.ex. relationer eller annat som anses hemligt för allmänheten. Kanske är det ett 

avsiktligt beteende att sällan konstruera alltför privata tweets för att bevara fansens abstrakta, ovissa 

(och i många fall dyrkande) bild av honom som artisten Justin Bieber och därmed behålla avståndet. 

Fansen kan på så sätt få en känsla av att de vet mycket om JB som person men fortfarande är medvetna 

om att det finns hemligheter och mycket information bakom hans kulisser som de inte har någon 

möjlighet att ta del av.  
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