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IDENTITETSKONSTRUKTION GENOM FACEBOOKS 

STATUSUPPDATERINGAR 

 

Linda Hellquist 

 

 
Facebook är en arena för kommunikation där miljontals människor 

interagerar. Kommunikationsfunktionen statusuppdateringar har 

hittills varit relativt obeforskad men antas i föreliggande studie 

utgöra en kanal för facebookmedlemmarnas identitetskonstruktion, 

enligt ett utvidgat socialkonstruktivistiskt perspektiv (Berger & 

Luckmann, 2003). I syfte att studera hur statusuppdateringar skrivs 

och upplevs av facebookmedlemmar studerades fem medlemmars 

statusuppdateringar, ”repliker”. Därefter djupintervjuades dessa 

medlemmar kring hur de ser på Facebooks statusuppdateringar 

”som scen”. Statusuppdateringarna analyserades med en diskurs-

psykologisk textanalys och intervjuerna analyserades med empirisk 

fenomenologisk psykologisk metod. Med sina uppdateringar vill 

facebookmedlemmarna roa och väcka tankar hos andra samt själva 

få feedback. Facebookmedlemmarna uppdaterade vardaglig 

information genom roliga omskrivningar, tonade ner negativa 

känslor och riktade uppdateringar till vänner genom intern 

kommunikation. Genom detta intar facebookmedlemmarna 

identitetspositioner som framställer dem som intressanta, positiva 

och omtyckta, dvs. konstruerar sin identitet baserat på önskvärda 

egenskaper som stärker den yttre självkänslan. Detta antas 

förstärka en samhällsdiskurs som fokuserar ”den lyckade 

individen”. 

 

 

Identitet har länge varit ett centralt begrepp inom akademiska vetenskaper såsom sociologi, 

filosofi och psykologi, som på olika sätt studerar människan. Identitetsbegreppet används på 

olika sätt inom och mellan de olika disciplinerna och har olika utgångspunkter för att förklara 

vad en människa är och hur identiteten skapas. I psykologins barnkammare stod 

psykoanalysens och behaviorismens skilda sätt att betrakta människan mot varandra och de 

senaste åren har ett kognitivt och ett neurofysiologiskt perspektiv dominerat den 

västerländska psykologin (Billig, 2008; Martin, Sugarman & Hickinbottom, 2010). I den 

globaliserade värld som psykologin befinner sig i finns ett slags ”smörgåsbord” av teorier 

som förklarar människan och de verksamma inom psykologins akademi kan själva välja 

teorier och utgångspunkter utifrån vilka människan betraktas. På senare år har nya kritiska 

sätt att arbeta inom psykologin tagit form då en kritisk, diskursiv psykologi utvecklats från 

retorikens och socialkonstruktivismens område (Billig, 2008; Hepburn & Jackson, 2009). 

Den kritiska psykologin försöker vidga psykologins horisont genom att inte lägga lika 

mycket fokus på individen och hennes inre upplevelser, som många teoribildningar inom 

psykologin gjort då den mänskliga identiteten studerats. Istället poängteras hur människans 

identitet formas genom influenser från omgivningen, där varje influens har sin egen socialt 
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skapade historia. Denna fokus på människan i sin sociala omgivning har traditionellt sett 

tillhört sociologins och den historiska akademins discipliner, men den kritiska psykologin 

strävar efter att bryta ner gränserna mellan akademiska discipliner eftersom den anser att 

individen måste förstås både utifrån individuella processer och genom sitt sociala 

sammanhang. Gergen (2001, sid. 803) menar att psykologin som vetenskap i annat fall 

tenderar att bli ”historiskt fastfrusen” genom sin isolering från de globala intellektuella 

strömningar som kommer från andra vetenskaper och som får allt större betydelse i det 

moderna samhället. Kritisk postmodern psykologi vill således bryta med de traditionella, 

snäva sätten att se på människan och på så sätt skapa nya idéer och ifrågasätta det som 

tidigare tagits för givet (Billig, 2008; Gergen 1992). Forskare som studerat identiteten utifrån 

en psykologisk kritisk teori (Alvesson, 2010; Danziger, 1990; Hermans & Dimaggio, 2007) 

har på olika sätt beskrivit den fara som finns i att betrakta människans identitet utifrån ett 

alltför snävt synsätt. Dessa forskare (Alvesson, 2010; Danziger, 1990; Hermans & Dimaggio, 

2007) har därför jobbat med att beskriva identiteten genom att sammanfoga teorier från flera 

akademiska discipliner, exempelvis sociologi, filosofi och psykologi. Gränserna mellan de 

akademiska disciplinerna löses upp och forskarna argumenterar för att det komplexa 

fenomenet identitet med fördel kan förklaras utifrån flera teoretiska perspektiv. Ett mer 

rörligt identitetsbegrepp som försöker hålla jämna steg med det rörliga, globaliserade 

samhället, konstrueras (Alvesson, 2010). På liknande sätt sammanfogar föreliggande studie 

sociologiska, filosofiska och psykologiska teorier och utgår ifrån ett rörligt identitetsbegrepp 

för att förklara identitetskonstruktion i den sociala kontexten Facebook. 

 

Identitetskonstruktion i det moderna samhället 

Sociologiskt inspirerade teorier har beskrivit hur människan i det nutida samhället påverkas 

av globaliseringsprocessen (Bauman, 2001; Giddens, 2005; Hermans & Dimaggio, 2007). I 

det globaliserade samhället ses människans identitetsskapande till stor del som hennes egna 

uppgift där hennes handlingar i varje stund och hennes efterföljande självreflektioner kring 

sitt handlande skapar en sammanhängande berättelse om vem hon är, det vill säga hennes 

identitet (Bauman, 2001; Giddens, 2005). Den mer rörliga identiteten, den av Jenkins (2004) 

så kallade moderna identiteten (modern identity), blir en naturlig följd av att människan blir 

allt mindre bunden till sitt fysiska sociala sammanhang. Giddens (2005) beskriver att mycket 

av det som i tidigare samhällen organiserade identiteten, såsom religion, plikter i förhållande 

till släkten, fysisk närhet till sina interaktionspartners och begränsat med influenser från 

omvärlden, har genomgått en förändring i det moderna samhället. Genom ny teknik har 

individen tillgång till många fler influenser från olika håll, är inte lika bunden till sitt fysiska 

sammanhang och har därför mycket fler valmöjligheter till hur individen kan forma sitt liv 

och sin identitet. De interaktionspartners som finns tillgängliga är inte längre den nära 

kretsen som geografiskt befinner sig nära individen, utan digitala medier möjliggör 

kommunikation med individer i hela världen (Buckingham, 2008). Identitetskonstruktion 

sker både i den fysiska och den digitala världen. Det blir individens ansvar att välja sina 

interaktionspartners och hitta sociala sammanhang som ger henne mening (Bauman, 2001). 

Genom den mängd val som finns tillgängliga måste individen, enligt Giddens (2005) vara 

självreflektiv (self-reflexive) och ständigt reflektera över vilka beslut som är de rätta att fatta. 

I samband med detta blir experternas roll i samhället större då de genom sin expertis kan ge 

en upplevelse av trygghet kring vilka val som är fördelaktiga för individen, det vill säga de 

val som konstruerar individens identitet i den riktning hon önskar. Till detta hör terapeutisk 
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verksamhet och självhjälpsböcker (Buckingham, 2008). På detta sätt konstruerar individen 

reflektivt sin egen identitet i syfte att förstå sig själv och sin framtid (Callero, 2003). Den 

ökande mängd information som individen mottar kostar individen energi genom att hon får 

leva i en alltmer osäker tillvaro (Hermans & Dimaggio, 2007) som skapar emotionell stress 

(Giddens, 2005). Det globaliserade samhället ger dock även individer fler valmöjligheter, 

chanser till en utvidgad identitet, som kan gynna individens identitetsutveckling. Den 

diskursiva psykologins företrädare utgår även de, liksom ovan beskrivna sociologiska teorier, 

från att individers identiteter konstrueras i dialog med individens sociala, politiska och 

kulturella kontext. Identitetskonstruktionen sker i kommunikation med andra och identiteten 

förändras ständigt i takt med omvärlden (Billig, 2008; Hepburn & Jackson, 2009). 

 

Socialkonstruktivism - ett ”utifrånperpektiv” där identiteten konstrueras i en social kontext 

Socialkonstruktivism inom psykologin är ett teoretiskt ramverk som ser psykologiska 

begrepp och fenomen som socialt konstruerade inom en viss kontext (Gergen, 1985). 

Identiteten är således inte något som finns placerat hos en individ utan något som ständigt 

konstrueras och omformas i kommunikation med omvärlden (Berger & Luckmann, 2003). 

Socialkonstruktivismens syn på identiteten kan förklaras utifrån Immanuel Kants (Kant, 

2004) filosofi. Kant tar avstånd från René Descartes syn på identiteten, jaget, utifrån 

Descartes berömda citat ”Jag tänker, därför finns jag till” (Sorell, 2001). Kant menar att det 

som Descartes ser som ett subjekt, en enhet som kallas ”jag”, istället bör ses som ett ”jag” i 

form av en position utifrån vilken en tankeakt utgår. Denna tankeakt är en utåtriktad process 

som sänds ut för att upprätta en relation till ett objekt (Allvin, 1997). Socialkonstruktivismen 

menar på samma sätt att identiteten formas i ett dialektiskt förhållande till omvärlden, det vill 

säga genom kommunikation (Berger & Luckmann, 2003; Wenneberg, 2001). Självet ses 

inom socialkonstruktivismen inte som en självständig enhet som i naturvetenskaplig anda 

kan avtäckas och förklaras. Det är i princip omöjligt att ”fånga identiteten” och beskriva vad 

den ”egentligen är” annat än att hävda att det är en position utifrån vilken kommunikation 

startar (Potter & Wetherell, 1998). Identitetsforskning som görs med socialkonstruktivistiskt 

fokus har därför inte som mål att förklara vad identiteten är, utan istället studeras de metoder 

utifrån vilka identiteten kan konstrueras. Varje person antas ha en mängd olika själv som 

konstrueras utifrån individens olika relationer och dessa själv blir på motsvarande sätt synliga 

genom personens sätt att interagera med andra (Paltridge, 2006; Potter & Wetherell, 1998). 

Alvesson (2010, s. 202) beskriver att självet enligt socialkonstruktivistiskt perspektiv finns 

lika mycket ”’out there’- in the language and recipes being circulated around in mass 

media- as inside the individual”. Den identitet som finns lika mycket utanför individen som 

inuti kan beskrivas som intryck som flödar genom en individ (Thrift, 2008) eller som 

”temporära positioner”, flexibla roller, som individen intar när hon surfar fram i en flytande 

och ständigt skiftande värld (Alvesson, 2010). Dessa temporära identitetspositioner liknar 

Kants beskrivna position, utifrån vilken en tankeakt utgår.  

 

Scenmetaforen och dess vidareutveckling 

Erving Goffman (2006) är en sociologisk forskare och teoretiker som beskrivit hur individer 

intar olika roller utefter hur hon upplever olika sociala sammanhang. För att tydligare 

illustrera detta använder sig Goffman av en scenmetafor där han beskriver individen som en 

aktör i ett socialt sammanhang, en scen, där individen spelar sin roll, bland annat genom att 

uttala repliker som passar till rollen. Individen vill ge sin publik det intryck av henne själv 
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som ger henne den fördelaktiga respons hon eftersträvar. Publikens respons påverkar sedan 

hur individen fortsätter att agera och uppfatta sig själv. På detta sätt utvecklar individen allt 

fler roller, eller så kallade identitetsanspråk. Varje publik, det vill säga varje sammanhang 

och de individer som hör till detta, förväntar sig ett visst agerande från individen. Goffmans 

(2006) utgångspunkt är på så sätt snarlikt det antagande som social identitetsteori (SIT) 

bygger på, nämligen att en individ har flera olika själv, ett utifrån varje medlemskap i de 

grupper som individen ingår i (Forsyth, 1999; Robinson, 1996). Olika kontexter och 

sammanhang får individen att tänka, känna och handla utifrån den roll eller det själv som är 

aktuell för just denna kontext (Hogg & Vaughan, 2002; Turner, 1982).  

 

Att på detta sätt studera individers identitetsskapande utifrån de olika grupper individen ingår 

i och de roller hon intar i dessa sociala sammanhang ansågs utav forskarna Davies och Harré 

(1990) som ett alltför ”långsamt” och ”oflexibelt” sätt att se på individers 

identitetskonstruktion i ett globaliserat föränderligt samhälle. Av den anledningen 

vidareutvecklade Davies och Harré (1990) Goffmans teori (2006, första upplagan från 1959) 

om rolltagande och menar att människor ständigt intar olika slags roller, positioner, på 

mikronivå i språkliga interaktioner. Positioner kan beskrivas som platser inom en 

konversation (Edley, 2001) och genom att inta en plats, position, tillskrivs individen en 

identitet. I varje språklig interaktion positionerar sig individen enligt de positioner som finns 

tillgängliga och som hon utifrån sin språkliga positioneringshistoria, exempelvis hennes 

berättelser och metaforer, är bekväm med att inta (Davies & Harré, 1990). Individers 

identiteter kan således sägas bestå av en mängd språkligt intagna positioner och identiteten 

förändras hela tiden i takt med att individen intar nya positioner (Alvesson, 2010). Hermans 

och Dimaggio (2007) menar att hela det globaliserade samhället kan liknas vid en pågående 

konversation där individer i relation till varandra kan öppna nya positioner i språket som 

individen kan inta och göra till en del av sin identitet. 

 

Fenomenologi – ett ”inifrånperspektiv” där identiteten baseras på individen självupplevelse  

I motsats till Kant utgår Descartes från bilden av ett starkare subjekt när han beskriver 

identiteten (Allvin, 1997). Detta starka subjekt är det vi i dagligt tal kallar för ”jag” och med 

det menar den samlande enheten av upplevelser vi bär med oss. En viktig upplevelse som 

ingår i vår jaguppfattning är agentskap, det vill säga upplevelsen av att vara ett självständigt 

subjekt som gör egna val (Allvin, 1997). Fenomenologin är läran om tingen såsom de ter sig 

för oss, det vill säga hur en människa subjektivt erfar, föreställer sig och upplever någonting 

(Kvale, 1997). Fenomenologin utgår från Descartes beskrivna starka subjekt och tar fasta på 

individens egna reflektioner och upplevelser, som individen själv redogör för. Utifrån sina 

reflektioner och upplevelser kan en individ göra upp en plan för sitt handlande, ta beslut och 

utvärdera dessa beslut (Kvale, 1997). Allt detta formar en individs identitet, där identiteten 

som ses som en slags ”kärna” hos individen utifrån vilken allt handlande utgår (Potter & 

Wetherell, 1998). Enligt det fenomenologiska perspektivet utgår förståelsen för en individens 

identitet från individens redogörelser för sina upplevelser av sig själv och sin omvärld. Dessa 

redogörelser innefattar såväl språkliga reflektioner och känslomässiga upplevelser.  
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Språk och känslor är sammansvetsade 

Spädbarnsforskningen har påvisat att känslomässiga upplevelser är grunden till senare 

språkinlärning, varpå språkliga reflektioner och känslomässiga upplevelser i praktiken hänger 

tätt samman. Spädbarn föds med en biologisk beredskap för känslomässig kommunikation i 

form av att spädbarnet tidigt kan uttrycka biologiskt grundade affekter med sitt kroppsspråk 

och genom kroppen dela sina känsloupplevelser med andra människor (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006; Ekman, 2007; Sonnby-Borgström, 2005; Tomkins, 

1995). Detta lägger grunden för språkinlärningen, där ord och språkliga situationer får olika 

affektiva laddningar som förändras i en dynamisk process då fler känslomässiga upplevelser 

tillkommer och språket utvecklas (Stern, 2003; Tetzchner, 2005). Utifrån detta kan sägas att 

det i varje explicit verbal kommunikation finns en implicit känslomässig kommunikation. 

 

Människans behov av stöd och självständighet i det individuella samhället 

Spädbarnsforskningen, närmare bestämt den så kallade anknytningsforskningen, pekar mot 

att människan föds med två biologiska drivkrafter; en som strävar efter närhet till och stöd 

från andra människor och en annan som strävar efter utforskande och självständighet 

(Bowlby 1982; Broberg et al., 2006; Wennerberg, 2010). Kommunikationen i denna 

anknytningsprocess bygger, innan barnet lärt sig språket, på delade känslomässiga 

upplevelser mellan barn och vuxen (Tetzchner, 2005). Genom denna kommunikation mellan 

barn och vuxen grundläggs en upplevelse av självkänsla och identitet hos barnet. 

Wennerberg (2010) menar att det är först när den vuxne har sett och bekräftat den 

känslostämning som barnet befinner sig i som barnet själv kan uppleva sig vara en person 

som känner den känslan. Barnet blir verkligt inför sig själv i den andres blick (Wennerberg, 

2010) och lär sig att se sig själv genom den andres ögon (Trost & Levin, 2004). Barnet lär sig 

att i dialog med den vuxne få ökad kunskap om vem hon är och konstruerar sin identitet 

genom att bitvis inkorporera den andres syn på sig själv. I en trygg relation lär sig barnet att 

självständigt uttrycka och förstå sina känslor, samt att söka tröst och stöd hos föräldern då en 

situation skapar för hög emotionell stress för att kunna hanteras själv (Broberg et al., 2006; 

Wennerberg, 2010). Barnets identitet byggs således upp genom pendelrörelsen medan 

närhet/beroende till andra människor och en strävan efter självständighet och individualitet. 

 

I det individuella samhället betonas människans förmåga att själv ta kontrollen över sitt liv 

(Bauman, 2001; Giddens, 2005). Ett samhälle som betonar individualitet tenderar att tona ner 

det faktum att människan, enligt anknytningsteoretiskt perspektiv (Broberg et al., 2006; 

Wennerberg, 2010), har kvar en form av känslomässigt beroende till andra även efter 

barndomen. Den vuxna individen är fortfarande en biologisk varelse som i någon form 

behöver pendelrörelsen mellan närhet/beroende/stöd och självständighet i förhållande till 

andra individer (Broberg et al., 2006; Wennerberg, 2010). I utrymmet mellan, och i dialog 

med, dessa bägge drivkrafter kan den vuxnes identitetskonstruktion sägas äga rum. Hermans 

och Dimaggio (2007) menar att en komplex värld som alltför starkt betonar individualitet 

upplevs som hotande för människan och väcker emotionell stress. I situationer där den 

emotionella stressen blir för hög behöver människan tröst och stöd hos andra människor. Om 

individen inte får stöd eller på annat sätt finner en väg att hantera stressen och de negativa 

känslorna som följer skapas ett långvarigt obehag hos individen (Gross, 2002; Sonnby-

Borgström, 2005). I det moderna samhället är dock inte idealet att söka tröst hos andra om 

den emotionella stressen blir för hög, utan istället att hitta strategier för att ta kontroll över 
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sitt eget liv (Bauman, 2001). Olika terapeutiska strategier för att göra detta erbjuds; 

exempelvis att genom kontakt med de egna känslorna planera och ta ansvar för att forma 

framtid utifrån ett reflexivt förhållningssätt till sin dåtid, så kallad strategisk livsplanering 

(Giddens, 2005; McGraw, 2003). Ett annat sätt är att lära sig att styra sina känslor med sina 

tankar, så kallad känsloreglering (Gross, 2002, Kåver, 2006; Sonnby-Borgström, 2005).  

 

Den inre och den yttre självkänslan 

Att tona ned den ena biologiska aspekten av en människas identitet, nämligen drivkraften 

mot närhet och stöd, kan sätta sina spår i självkänslan, enligt Honneth (2003) och Johnson 

(2003). De talar bägge, fast på olika sätt, om två typer av bekräftelse som människor kan ge 

varandra. Den ena sortens bekräftelse ges i början av en människas liv genom en kontinuerlig 

upplevelse av att kärleksfullt ha blivit förstådd och omhändertagen av en närstående vuxen, 

vilket beskrevs som en trygg relation i stycket om anknytning ovan. Denna typ av bekräftelse 

fortsätter i vuxen ålder i nära relationer där individen i så hög grad som möjligt upplever att 

hon kan ”bara vara”, det vill säga kan visa det som hon känner och har möjlighet att söka 

stöd och närhet hos den andre utan att behöva prestera. Det ger en grundläggande upplevelse 

av att ”duga som man är”. Detta kallar Johnson (2003) för den grundläggande inre 

självkänslan. Den andra sortens bekräftelse är den bekräftelse som ges till individen som svar 

på det hon presterat eller det hon visar upp som lyckat hos sig själv. Denna typ av bekräftelse 

bygger, enligt Johnson (2003), den grundläggande yttre självkänslan. Individen mår bäst om 

hon får bygga upp både den inre och den yttre grundläggande självkänslan utan att någon av 

dessa aspekter förbises (Johnson, 2003). Både Johnson (2003) och Honneth (2003) menar 

dock att individualiseringen i det moderna samhället har lett till att den bekräftelsen som 

bygger den inre självkänslan har blivit alltmer sällsynt i takt med att stödet människor 

emellan inte är lika självklart förekommande och att diskursen i det moderna samhället 

istället betonar individens prestationer och förmåga att ”lyckas”. Bekräftelsen och det 

ömsesidiga beroende av varandra, som enligt Honneth (2003) är det som gör oss till 

mänskliga individer, förskjuts från rampljuset till förmån för individens egen förmåga att 

skaffa sig en meningsfull tillvaro (Bauman, 2001). Utifrån dessa teorier tycks identitets-

konstruktionen i det moderna samhället ha halkat efter i avseendet att konstruera identiteten 

utifrån en inre självkänsla, det vill säga utifrån kommunikation som inte centreras kring 

individens prestationer eller det individen visar upp som lyckat hos sig själv.  

 

Ett utvidgat socialkonstruktivistiskt perspektiv sammanfogar utifrån- och inifrånperspektivet 

Låt oss nu återgå till den grundläggande beskrivningen av våra två teoretiska huvudspår, det 

socialkonstruktivistiska utifrånperspektivet och det fenomenologiska inifrånperspektivet, för 

att sammanfoga dessa två till en teoretisk enhet. Hermans och Dimaggio (2007) menar att en 

alltmer globaliserad och komplex omvärld kräver fler perspektiv på identiteten. Dessa 

författare efterlyser forskning utifrån en identitetetsteori som utgår både från ett 

socialkonstruktivistiskt utifrånperspektiv där identiteten ses som temporära positioner i 

språket och ett fenomenologiskt inifrånperspektiv där individen ses som ett självständigt 

subjekt som formar sitt eget liv. Hermans och Dimaggio (2007, s. 43) skriver: ”A theory is 

needed that is able to explain the mechanism by which individuals, as agentic subjects, do or 

do not identify with positions to which they are summoned through dialogical or discursive 

relationships”. Ontologiskt har dessa bägge perspektiv olika grund. Från utanförperspektivet 

ses identiteten, jaget, som utspritt och blir endast synligt i interaktion med andra. Från 
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inifrånperspektivet förklaras istället identiteten, jaget, som en centrerad ”kärna” inom en 

individ, där individen genom detta ses som ett subjekt med agentskap. Utifrånperspektivet 

överensstämmer med teorier som postmodernism, socialkonstruktivism och diskursiv 

psykologi medan inifrånperspektivet tillhör ett fenomenologisk synsätt (Hepburn & Jackson, 

2009; Kvale, 1997).  

 

Ansatsen att använda sig av bägge dessa perspektiv har i denna studie kallats för ett utvidgat 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Basen för denna ansats är att identiteten konstrueras 

genom språklig kommunikation med omvärlden, i enlighet med traditionell 

socialkonstruktivistisk teori (Wenneberg, 2001). Till detta tillkommer att den känslomässiga 

kommunikationen är oskiljaktig från den språkliga (Stern, 2003; Tetzcner, 2005) samt att 

individens egna språkliga reflektioner och känslomässiga upplevelser kring sin 

kommunikation beaktas, enligt fenomenologisk teori (Kvale, 1997). Den innebörd som denna 

teoretiska ansats har för uppsatsens metodologi beskrivs närmare i metodavsnittet.  

 

Identitetskonstruktion i olika språksammanhang 

Vi lämnar här den känslomässiga kommunikationen en stund och fokuserar på den språkliga. 

Språket utvecklas genom att barn och vuxna delar uppmärksamheten för ett yttre objekt, 

vilket kallas för intersubjektivitet. Detta sker först med ett fysiskt objekt och sedan delar barn 

och vuxen uppmärksamheten för språksymbolerna (Tetzchner, 2005). Barnet socialiseras på 

så sätt in i ett kulturellt sammanhang där språket omformar social interaktion till symboler 

(Honneth, 2003). Då detta skett kommer studiet av människan alltid inbegripa ett studie av 

språket eftersom människan efter denna insocialisering endast kan existera i ett språkligt 

sammanhang (Taylor, 2000). De individer som befinner sig i samma sociala sammanhang där 

språklig kommunikation sker sägs tillhöra samma språksammanhang (Honneth, 2003; 

Taylor, 2000). Olika språksammanhang har olika diskurser som sätter ramarna för 

identitetskonstruktion inom den språkliga arenan. En diskurs kan definieras som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 7) och vidare förklaras 

som en övergripande tolkningsram som gör att vi uppfattar en socialt delad mening i det som 

uttrycks (Langemar, 2008) eller som en struktur i interaktionen (Fairclough, 1992). Enligt 

diskursteori är språket en social interaktionshandling, omformad till symboler, som 

konstruerar den sociala verkligheten och individers identiteter i olika språkliga sammanhang 

(Wood & Kroger, 2000). Tidigare tänkte man sig att dessa språkliga sammanhang med 

nödvändighet var kopplade till samtal mellan människor i fysiska språkliga sammanhang. I 

takt med att samhället blivit alltmer virtuellt, det vill säga att språk och bilder frånkopplats 

direkta fysiska referenser, ökar betydelsen av identitetskonstruktion i virtuella medier 

(Alvesson, 2010), såsom på Internet. Internetbaserade sociala forum är viktiga källor till 

kommunikation mellan människor i det globala samhället. Att välja att ta del av budskapet 

inom en viss typ av medie, exempelvis ett specifikt internetbaserat socialt forum, innebär 

enligt Castells (1998) att välja en viss typ av grupptillhörighet som är baserat på mediets 

budskap. Sociala forum på Internet har de senaste åren ökat i popularitet och utvecklat 

alltmer avancerade funktioner för kommunikation (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008).  
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Identitetskonstruktion i olika sociala forum på Internet 

Forskning kring identitetsskapande i sociala forum på Internet (Back, Stopfer, Gaddis, 

Schmukle & Egloff, 2010; Fogel & Nehmad, 2009; Maranto & Barton, 2010; Pempek, 

Yermolayeva & Calvert, 2009; Ross, E. Orr, Sisic, Arseneault, Simmering & R Orr, 2009; 

Zhao et al., 2008) har skett utifrån olika teorier om identitet och olika sorters sociala forum har 

studerats. Grovt sett kan man dela in sociala miljöer på Internet i tre kategorier; anonyma, 

halvanonyma och icke-anonyma. Studierna kring de anonyma miljöerna, såsom chattrum, var 

först ut och där visades en sorts identitetskonstruktion utifrån användarnas ofta påhittade 

identiteter, det vill säga där användaren kunde dölja såväl könstillhörighet som ålder, utseende 

och personliga egenskaper (Dunkels, Frånberg & Hällgren, 2008; Wood & Smith, 2005). 

Länge hävdades därför relativt entydigt att identitetskonstruktion på Internet var väsenskilt från 

den identitetskonstruktion som skedde i den verkliga världen (Zhao et al., 2008).  

 

Så småningom blev de halvanonyma forumen, såsom dejtingsajter, populära och gav en 

identitetskonstruktion som i högre utsträckning överensstämde med verkligheten (Zhao et al., 

2008) Där presenterade användarna sina verkliga identiteter med bilder och beskrivande text, 

men hade samtidigt möjlighet att förstärka den fördelaktiga informationen om sig själva utan 

att deras interaktionspartner kunde kontrollera sanningshalten i detta innan de träffats i verkliga 

livet (Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Under de senaste åren har deltagandet i icke-anonyma 

sociala forum blivit allt vanligare. Dessa forum bygger på så kallade ”förankrade relationer”, 

vilket innebär att användaren i forumet interagerar med människor som hon eller han har någon 

slags relation till i det verkliga livet (Zhao et al., 2008). Relationerna i icke-anonyma forum är 

ofta av olika slag eftersom användaren där tenderar att interagera med såväl nära vänner som 

kollegor, grannar och bekantas bekanta. Identitetsforskningen kring dessa forum har visat att 

deltagarna i dessa forum presenterar sig och konstruerar sin identitet på forumet på ungefär 

samma sätt som de gör i det verkliga livet (Back et al., 2010; Zhao et al., 2008). Det snabbast 

växande sociala nätverket i världen, och tillika det största i Sverige, är det icke-anonyma 

forumet Facebook (Wikipedia, 2010; Blissnation 2009).  

 

Facebook- en scen för social interaktion  

Med Goffmans (2006) termer kan Facebook sägas vara en scen, ett kommunikativt 

sammanhang, där en stor mängd användare såväl agerar inför varandra som interagerar med 

varandra genom Facebooks olika kommunikativa funktioner. Det sociala nätverket Facebook 

är en relativ ny scen för kommunikation. Det grundades 2004 av en student på Harvard 

University i USA och var från början endast öppet för universitetets studenter. Dock spred 

sig det sociala nätverket snabbt till att innefatta andra skolor och år 2006 öppnades Facebook 

för alla personer över 13 år med en giltig epostadress. Fenomenet Facebook spreds därefter 

som en löpeld och detta sociala nätverk, som från början var tänkt att användas av 

universitetsstudenter, har fått mycket uppmärksamhet inom media och från företag. Facebook 

har uppmärkssammats av exempelvis dagstidningar (Engvall, 2009), inom 

populärvetenskapen (Fogg, 2010) och inom marknadsföringsbranschen (JMW 

Kommunikation, 2010). Även inom den akademiska världen görs idag ett ökat antal studier 

kring Facebook, något som kommer att behandlas senare.  

 

Idag har det sociala nätverket Facebook sammantaget över trehundra miljoner medlemmar 

världen över, varav cirka tre miljoner av dem är svenskar (Facebook - Wikipedia, 2010; 
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Facebook FAQ, 2009). Facebook har en mängd olika funktioner som bygger på interaktion 

med olika vänner som facebookmedlemmen väljer att dela information med. En 

facebookmedlem blir vän med en annan facebookmedlem genom att skicka en 

vänskapsförfrågan (friends request) där den andre medlemmen har valet att antingen 

acceptera eller ignorera inbjudan. Varje medlem har en profilsida där hon har möjlighet att 

lägga upp en bild på sig själv och presentera sig själv genom att såväl svara på olika frågor 

om sitt civilstånd, sin politiska ideologi, sina intressen och så vidare, samt att fritt skriva en 

kort presentation om sig själv. Enligt nätverkets regler är det obligatoriskt att på Facebook 

registrera sig som medlem med sitt korrekta för- och efternamn, vilket majoriteten också gör 

(Blissnation, 2009). På profilsidan finns en slags anslagstavla (wall) där alla medlemmens 

vänner kan skriva korta meddelanden som ses av alla som har tillträde till medlemmens 

profil, vanligtvis de som medlemmen accepterat som vänner. Medlemmen kan även välja att 

skriva privata meddelanden till en eller flera vänner. En av de nyaste funktionerna är en chatt 

där medlemmen i realtid kan chatta med de vänner som samtidigt är inloggade på forumet.  

 

Statusuppdateringar- facebookmedlemmarnas repliker  

Det första som möter medlemmen då hon loggar in på sitt facebookkonto är startsidan 

(home), där alla nyheter om medlemmens vänner dyker upp, exempelvis om det är någon av 

vännerna som delat ett foto eller skrivit på varandras anslagstavlor. Det är således en slags 

sammanfattning av vad som hänt i medlemmens lilla hörn på forumet sedan hon sist var 

inloggad. Det som tar störst utrymme på startsidan är ofta de så kallade statusuppdateringar 

som vännerna publicerar om sig själva. Varje facebookmedlem har längst upp på startsidan 

en liten ruta bakom sitt namn där det, beroende på det språk som medlemmen valt, står 

exempelvis ”Vad gör du just nu?”(svenska), ”What’s on your mind?”(engelska) eller ”Qué 

estás pensando?”(spanska). På max 420 tecken kan medlemmen där skriva vad som helst 

som denne vill dela eller förmedla till alla sina vänner. På grund av den svenska 

formuleringen, som till skillnad från den engelska och den spanska formuleringen fokuserar 

individens handlingar snarare än hennes tankar, skriver medlemmen här ofta något hon gör. 

Då individen skrivit meddelandet och klickat på ”dela” (share) hamnar det skrivna 

omedelbart på startsidan hos alla hennes facebookvänner. En statusuppdatering har skrivits. 

 

Utifrån Goffmans (2006) scenmetafor skulle dessa statusuppdateringar kunna ses som 

medlemmarnas olika repliker som uttalas på den scen som Facebook som språksammanhang 

utgör. Då individens statusuppdatering publiceras på vännernas startsidor har vännerna 

möjlighet att klicka på en knapp med benämningen ”gilla” (like) som dyker upp strax under 

statusuppdateringen eller att i text fritt kommentera det som skrivits. Statusuppdateringarna 

är en populär funktion på Facebook och kan, genom sitt tydliga fokus på att kommunicera 

något om sig själv, beskrivas som en tydlig form av språklig handling involverad i 

identitetskonstruktion. 

 

Forskning kring Facebook och identitet 

Det finns, mig veterligen, endast en psykologisk empirisk studie som direkt behandlar 

identitetskonstruktion på Facebook utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Zhao et 

al., 2008). Andra psykologiska studier har studerat användandet, värderingar och 

identiteten på Facebook utifrån andra aspekter. Vissa studier (Fogel & Nehmad, 2009; 

Maranto & Barton, 2010; Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009) berör attityds- och 
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identitetsskapandet på Facebook hos tonåringar. Andra studier har fokuserat på hur 

facebookmedlemmar uppfattas av sina läsare utifrån den information som publiceras om 

medlemmen (Walther, Heide, Kim, Westerman & Tong, 2008; Wang, Moon, Kwon, Evans 

& Stefanone, 2010). En ytterligare studie har utgått ifrån personlighetsteori och försökt 

hitta samband mellan en individs beskrivna personlighet och användandet av Facebook 

(Ross et al., 2009). En studie som indirekt kan bidra till förståelse för identitetskonstruktion 

på Facebook är Lewis och Wests (2009) kvalitativa studie om hur facebookdeltagare 

använder Facebook för att bygga vänskap med andra deltagare på Facebook. Dessa 

författare fann att som regel byggdes svaga vänskapsband på Facebook eftersom deltagarna 

inte krävde någonting av varandra utan endast interagerade med varandra så länge de själva 

fann detta roande. Författarna drar vidare slutsatsen att Facebooks struktur, det vill säga 

Facebooks layout och kommunikationsfunktioner, verkar vara konstruerade för att passa en 

skämtsam kommunikation mellan deltagarna. Eftersom, som tidigare förklarats, mediet är 

budskapet (Castells, 1998) så är Facebooks struktur viktigt för hur individernas identiteter 

konstrueras på Facebook.  

 

En annan studie som indirekt bidrar till en förståelse för hur identitetskonstruktion på 

Facebook står sig mot den identitetskonstruktion som sker i ”det verkliga livet” är Back et 

al.’s (2010) studie. Dessa forskare upptäckte i sin empiriska studie att det sätt som 

facebookdeltagare beskrev sin personlighet på Facebook överensstämde med hur personen 

själv och andra beskrev henne i det verkliga livet. Detta pekar mot att 

identitetskonstruktion på Facebook inte är väsensskilt den identitetskonstruktion som sker i 

fysiska interaktioner. Zhao, Grasmuck och Martin (2008), som utifrån 

socialkonstruktivistisk teori har studerat identitetskonstruktion genom deltagarnas 

presentationer av sig själva på sin profilsida, håller med Back et al (2010) om att deltagarna 

inte presenterar sig själv på ett väsentligt annorlunda sätt på Facebook än vad de gör i det 

verkliga livet. Dock, hävdar Zhao, Grasmuck och Martin (2008), konstruerar 

facebookdeltagarna på Facebook identiteter som deltagarna ännu inte fullt ut har etablerat 

utanför Facebook, så kallade önskvärda möjliga själv (hoped-for possible selves). 

Författarna menar således att dessa önskvärda själv inte är helt identiska med hur individen 

presenterar sig i sociala sammanhang i det verkliga livet, utanför Facebook. Istället 

påverkar de på Facebook konstruerade själven individens identitet utanför Facebook genom 

att utvidga individens identitet i den riktning som individen önskar.  

 

Zhao, Grasmuck och Martin (2008) konkluderar att identiteterna på det icke-anonyma 

forumet Facebook skapas på ett implicit sätt. Författarna menar att facebookdeltagarna 

”visar, snarare än berättar” (”show, rather than tell”, sid. 1816), det vill säga att de 

konstruerar sina identiteter på sin profilsida genom att visa vilka de är istället för att 

explicit berätta vilka de är och vad de vill. De funktioner på profilsidan där deltagaren ger 

implicit information om sig själv är de populäraste. I Zhao, Grasmuck och Martins (2008) 

studie använde cirka nittio procent av deltagarna en profilbild samt visade det andra skrivit 

på deras anslagstavla och sjuttio procent angav sina intressen samt favoritcitat i sin 

presentation. Den personliga presentationen, där deltagarna fick skriva fritt om sig själva, 

var den minst uppskattade funktionen där de som väl skrev om sig själva där valde att 

skriva väldigt kort. Genom att visa olika sidor av sig själv på ett indirekt sätt konstruerade 

denna studies facebookdeltagare sina socialt önskvärda själv.  
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Studiens plats i det rådande forskningsläget 

På grund av den begränsade mängd studier kring Facebook efterlyser många av de 

ovanstående refererade författarna fler studier inom ämnet. Bland dessa efterlysningar kan 

nämnas ett uttryckt behov av kompletterande studier som kan undersöka hur de olika 

kommunikativa funktionerna, såsom statusuppdateringarna, används av deltagarna och hur 

de uppfattas av läsarna (Back et al., 2010) samt hur det går till när deltagarna skriver till en 

multipel publik (Lewis & West, 2009). Föreliggande studie kombinerar behovet av att vidare 

undersöka den kommunikativa funktionen statusuppdateringar med Zhao, Grasmuck och 

Martins (2008) ansats att undersöka identitetskonstruktion på Facebook ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Att undersöka identitetskonstruktion genom status-

uppdateringar, en av de mest explicita kanalerna för kommunikation på Facebook, blir 

särskilt intressant i ljuset av Zhao, Grasmuck och Martins (2008) forskning som visat att 

deltagare på Facebook tenderar att undvika explicita kanaler för identitetskonstruktion. I 

syfte att underlätta kommunikationen kring begreppet identitetskonstruktion har jag valt att 

använda mig av Goffmans (2006) scenmetafor som handlar om att aktörerna i ett socialt 

sammanhang presenterar sig för sin publik utifrån olika identitetsanspråk. Enligt Davies och 

Harrés (1990) vidareutveckling av Goffmans (2006) scenmetafor intar aktörerna olika 

identitetspositioner i en konversation genom sina språkliga handlingar och konstruerar på så 

sätt sin identitet. I denna studie om identitetskonstruktion genom Facebooks status-

uppdateringar står scenen för det sammanhang som facebookmedlemmarna befinner sig i när 

de uppdaterar sin status och statusuppdateringarna förstås som de faktiska repliker som 

medlemmarna använder när de kommunicerar med sin publik.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är därför att öka förståelsen för hur facebookmedlemmar ser 

på statusuppdateringar på Facebook som scen, hur deras statusuppdateringar, repliker, skrivs 

samt hur detta sammantaget kan förstås som identitetskonstruktion. 

 

 

Metod 

 

Förförståelse och upplevelse av statusuppdateringarna under studien 

För att, i den mån det går, försöka skilja mina egna upplevelser från teorier och 

undersökningsdeltagarnas reflektioner valde jag att föra loggbok över såväl min förförståelse 

innan studiens börjans som mina egna tankar och känslor under arbetets gång. Dessutom 

skrevs olika praktiska överväganden i olika faser ned för att öka medvetenheten kring de val 

som gjordes samt för att korrekt kunna redovisa de överväganden som gjorts i den slutgiltiga 

redovisningen. Att forskaren påverkar arbetet med sin förförståelse är en ofrånkomlig del av 

en forskningsprocess, men genom att medvetandegöra sig om sin förförståelse kan detta 

kommuniceras till läsaren och den dialogiska validiteten öka (Alvesson & Deetz, 2000; 

Kvale, 1997).  

 

Jag är själv en aktiv medlem på Facebook som, då studien inleddes, skrev 

statusuppdateringar på Facebook flera gånger i veckan. Jag hade månader innan uppsatsens 

start funderat kring hur jag själv och andra facebookmedlemmar väljer att skriva våra 

statusuppdateringar och diskuterade detta med klasskompisar och vänner. Åsikterna kring 
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detta var blandade och slutsatserna rörde sig mest kring vad som inte passade sig att skriva, 

exempelvis alldeles för banala eller för privata saker. Det var svårare att sätta fingret på hur 

vi faktiskt skrev våra statusuppdateringar. Som förförståelse innan denna uppsats skrevs hade 

jag således både mina egna erfarenheter kring statusuppdateringar och i viss mån mina 

vänners erfarenheter. Jag hade vid studiens start en övervägande positiv upplevelse av 

Facebook. Vid avslutandet av studien har jag mer ambivalenta känslor. Många positiva 

upplevelser av forumet på individnivå består, exempelvis att jag tycker det är roligt att skriva 

egna statusuppdateringar och ta del av andras. Under forskningsprocessen tillfogades dock 

fler negativa upplevelser till min helhetsbild av Facebooks statusuppdateringar, främst 

genom de samhällsteoretiska reflektioner som gjorts utifrån resultatet. Jag kan på så sätt 

sägas ha varit i en slags dialogisk process med studien som under forskningsprocessen har 

påverkat min egen upplevelse av användandet av Facebooks statusuppdateringar.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inom socialkonstruktivistisk forskning 

Föreliggande uppsats kommer i metoddiskussionen att bedömas huvudsakligen utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt sätt att se kunskap där kunskapen inte anses spegla en objektiv 

verklighet utan istället betraktas som en social konstruktion av verkligheten (Kvale, 1997). 

Kunskap kan aldrig frigöra sig från det språksammanhang som forskare och läsare befinner 

sig i och kan heller aldrig frigöra sig från mänsklig kommunikation. Resultatet i en 

socialkonstruktivistisk studie är därför beroende av forskarens egna mer eller mindre 

medvetna preferenser och plats i ett språkligt och socialt sammanhang (Alvesson & Deetz, 

2000). Det är trots detta av stor vikt att på olika sätt försöka minska godtycklig subjektivitet, 

det vill säga öka validiteten. I kvalitativa studier sätts ofta validitet framför reliabilitet 

(Hayes, 2004) eftersom reliabilitetsbegreppet blir problematiskt då forskaren utgör det 

huvudsakliga ”mätinstrumentet” för studien (Kvale, 1997). Socialkonstruktivistisk forskning 

eftersträvar dock inte att återskapa identiska resultat från tidigare forskning, såsom 

naturvetenskaplig forskning utan efterlyser istället studier utifrån skilda språkliga och sociala 

sammanhang som på olika sätt kan belysa ett fenomen (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

Att validera en socialkonstruktivistisk kvalitativ studie innebär att forskaren argumenterar för 

studiens trovärdighet genom att presentera försvarbara kunskapsanspråk. Forskaren redovisar 

de val och tolkningar som hon gjort bland konkurrerande valmöjligheter och detta ger läsaren 

möjlighet att själv granska studiens tillförlitlighet genom en bedömning utifrån 

koherenskriteriet (det vill säga hur logisk sammanhängande studien är) och det pragmatiska 

kriteriet (det vill säga hur användbar studien är). Genom att forskaren noggrant leder läsaren 

genom hela forskningsprocessen och förklarar sina val kan en god validering göras i dialog 

mellan forskare och läsare (Kvale, 1997). Av den anledningen kallas socialkonstruktivistisk 

forskning ofta för dialogisk forskning (Alvesson och Deetz, 2000). För 

socialkonstruktivistiska studier tillämpas en så kallad analytisk generalisering (Kvale, 1997), 

där deltagare väljs ut för att de med sina erfarenheter antas kunna belysa ett visst fenomen 

som ”kan finnas” (Kvale, 1997). Utifrån teoretiska modeller argumenteras därefter för att 

dessa fynd kan generaliseras till att gälla flera personer än de deltagare som ingått i studien.  

 

Metodval 

Studiens metodval utgår från Hermans och Dimaggios (2007) efterlysning om en 

identitetsteori som utgår både från ett socialkonstruktivistiskt utifrånperspektiv och ett 
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fenomenologiskt inifrånperspektiv, som tidigare benämnts som ett utvidgat 

socialkonstruktivistiskt perspektiv (se sid. 8). Den socialkonstruktivistiska och den 

fenomenologiska teorin har olika metoder för att nå det som de betraktar som kunskap om 

individen. Utifrånperspektivet fokuserar på individens samspel med sin omgivning och 

inifrånperspektivet fokuserar på individens inre upplevelser. Enligt socialkonstruktivismen 

konstrueras identiteten i språket, medan fenomenologin endast ser språket som ett sätt att 

förmedla individens egna upplevelser av identitet. Språket blir inom fenomenologin endast 

en spegel som reflekterar verkligheten (Gergen, 2001; Langemar, 2008). På grund av dessa 

skillnaden i epistemologi kan det vara motsägelsefullt och krångligt att använda 

socialkonstruktivistiska och fenomenologiska metoder i samma studie. Fördelen med att göra 

detta är dock att metoder som baseras på olika kunskapsteorier kan komplettera varandra 

genom sina skillnader och bidra till en bredare kunskap om ett fenomen (Paltridge, 2006). 

Föreliggande studie har denna förhoppning och därför valdes denna forskningsdesign. 

 

Utifrånperspektivet täcks in i form av en diskursanalys (Wood & Kroger 2000) av 

facebookmedlemmarnas skrivna statusuppdateringar och inifrånperspektivet av en 

djupintervju med facebookmedlemmarna som analyseras med den till psykologin anpassade 

fenomenologiska analysen empirisk fenomenologisk psykologisk metod (Karlsson, 1995). 

Tanken med detta var att de språkliga positionerna undersöks i den diskursiva textanalysen 

av statusuppdateringarna (”replikerna”) och att deltagarna får möjlighet att reflektera kring 

både sina språkliga handlingar och sina känslomässiga upplevelser i den uppföljande 

intervjun (”synen på statusuppdateringar som scen”). Att kombinera diskursanalys med en 

annan, icke-diskursiv metod, kan komplettera diskursanalysen och leda till en mer fullständig 

information om det som studeras (Paltridge, 2006).  

 

Utifrån en forskningsmodell som kallas den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997) eftersträvas 

en förståelse för ett fenomen genom att olika tolkningar växer fram i en växelrörelse mellan 

”helheten” och ”delarna”. Tolkningen av ett fenomens mindre beståndsdelar bygger vidare på 

den övergripande tolkningen av fenomenet och tvärtom. Genom detta förändras meningen i 

den tidigare tolkningen och under processens gång skapas en djupare förståelse för 

fenomenet. Detta är i princip en oändlig process men avslutas i praktiken då man kommit 

fram till en rimlig tolkning som är fri från motsägelser (Kvale, 1997). En förhoppning med 

föreliggande studies metodval är att få till stånd en sådan hermeneutisk cirkel där resultaten 

från de bägge metoderna kan fördjupa varandras tolkningar för varje enskild del och för 

helhetsförståelsen av identitetskonstruktion genom Facebooks statusuppdateringar.  

 

Etiska överväganden 

Då studien planerades och genomfördes gjordes ett antal etiska övervägande enligt de 

forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR). 

(Humanistisk-samhällsvetenskaplig-forskning-etikregler, 2010; Kvale, 1997). Innan studien 

inleddes informerades alla deltagare via epost om studiens praktiska syfte, upplägg och 

förutsättningar för deltagandet. Där betonades deltagarnas konfidentialitet samt hur det 

insamlade materialet skulle användas. Deltagarna fick information om att deltagandet i 

studien var helt frivilligt och att de hade rätt att avsluta sitt deltagande när som helst. 

Deltagarna samtyckte till att delta genom att svara ja på den inbjudan till att delta som de fått 

i det inledande informationsbrevet. Insamlade data har under hela forskningsprocessen 



 15 

skyddats av tystnadsplikt och har inte förts vidare till någon utomstående. Det insamlade 

text- och intervjumaterialet förvarades så att ingen obehörig hade tillgång till materialet och 

skall vid studiens avslutande helt förstöras. Materialet användes endast i det för deltagarna 

uttalade syftet med studien. I de resultat som presenteras har undersökningsdeltagarna 

avidentifieras så att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda personer. Samtliga 

deltagare har fått fingerade namn, vissa detaljer som kan vara alltför utmärkande för 

personen har uteslutits och andra detaljer har medvetet ändrats av samma skäl. Även 

smeknamn, ortsnamn och andra personnamn som nämns av undersökningsdeltagarna är 

utbytta. På ovan beskrivna sätt uppfylldes således informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistisk-samhällsvetenskaplig-forskning-

etikregler, 2010; Kvale, 1997). 

 

Pilotstudie 

I samband med att verktyg för textanalysen provades ut och intervjumallen skapades 

genomfördes en pilotstudie med en undersökningsdeltagare som jag kände ytligt sedan 

tidigare och som inte skrev sina uppdateringar huvudsakligen på svenska, men som annars 

uppfyllde de kriterier för deltagande som beskrivs under nästa rubrik. Pilotstudien inleddes 

med att två veckors statusuppdateringar samlades in och analyserades enligt 

diskursanalytiska verktyg som valts ut ifrån litteraturen om diskursanalytiska metoder 

(Börjesson & Palmblad, 2007; Jørgensen & Phillips, 1999; Wood & Kroger, 2000). Det 

blev då tydligt att vissa av dessa verktyg fungerade bra medan andra inte fungerade för att 

analysera så pass korta textfragment som statusuppdateringar utgör. De verktyg som inte 

fungerade ströks från listan då den lista av analysverktyg som fungerade ansågs tillräcklig 

för att ta sig an uppdateringarna. Utifrån metodologiska svårigheter att analysera 

uppdateringar på olika språk med samma analysverktyg bestämdes att facebookmedlemmar 

som skrev uppdateringar på andra språk än svenska skulle exkluderas i den kommande 

studien. Efter textanalysen genomfördes en pilotintervju med samma undersöknings-

deltagare för att ta del av denne undersökningsdeltagares reflektioner kring att uppdatera 

sin status. Det största fyndet i samband med intervjun var att frågorna var för generella 

kring uppdaterandet och mycket tydligare behövde konkretiseras utifrån textanalysen av 

statusuppdateringarna. Till intervjuerna för de undersökningsdeltagare som senare ingick i 

studien anpassades därför vissa delar av intervjumallen efter vad individen sagt i sina 

statusuppdateringar och blev således en tydligare och mer konkret uppföljning av hur 

undersökningsdeltagaren uppdaterar. Vissa små justeringar gjordes även i intervjumallen 

efter pilotstudien då vissa frågor förtydligades till ett mer vardagligt språk och några frågor 

ströks helt.  

 

Undersökningsdeltagare 

För att hitta undersökningsdeltagare skickades ett facebookmeddelande till ett fyrtiotal av 

mina facebookvänner som antingen bor i eller har tidigare anknytning till Stockholm. Dessa 

ombads i sin tur tillfråga sina facebookvänner om någon av dessa var intresserade av att 

deltaga i föreliggande studie. Kriterierna för att deltaga i studien var att författaren av denna 

uppsats inte kände den deltagande sedan tidigare, att den deltagande hade möjlighet att ta sig 

till Stockholm för en intervju, att personen skulle befinna sig i sin vardag (det vill säga inte 

vara ute på en länge resa eller dylikt) under insamlingen av statusuppdateringarna, att 

personen skrev uppdateringarna på svenska (korta engelska uttryck/låttitlar och dylikt var 
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undantagna från den regeln) och att den deltagande uppdaterade sin status på Facebook minst 

fem gånger per vecka i genomsnitt. För att bredda urvalet togs, redan innan studien 

påbörjades, beslutet att inte tillåta undersökningsdeltagare från samma ”kompiskrets” att 

delta, eftersom kompisgruppen kan antas ha gemensamma normer (Forsyth, 1999) för hur 

uppdateringar skrivs. För enkelhetens skull satte jag upp begränsningen att mina 

facebookvänner inte kunde rekrytera mer än en facebookvän vardera. 

 

Den ursprungliga tanken var att inkludera fyra personer; två kvinnor och två män, i gruppen 

av undersökningsdeltagare. Dock anmälde sig fyra kvinnor initialt till studien. De tre kvinnor 

som först anmälde sig utlovades en plats medan sökandet efter män fortsatte med 

påminnelser till mina facebookvänner att fråga männen i deras nätverk ytterligare en gång. 

Slutligen anmälde fyra män sitt intresse och ett beslut togs då att utvidga antalet 

undersökningsdeltagare till fem personer och inkludera de två män som anmält sig först. Den 

kvinna och de två män som återstod erbjöds en ”reservplats”, det vill säga att deras 

statusuppdateringar skulle bevakas och samlas in på samma sätt som de övriga men endast 

inkluderas i studien om någon av de ordinarie deltagarna avbröt sitt deltagande. En kille 

avböjde detta, vilket gjorde att den slutliga undersökningsgruppen, som var oförändrad 

studien igenom, bestod av fem ordinarie undersökningsdeltagare, tre kvinnor och två män, 

samt två reserver, en kvinna och en man. De två reserverna deltog aldrig aktivt i studien utan 

endast de fem ordinarie deltagare fick sina statusuppdateringar analyserade och deltog 

därefter i en uppföljningsintervju. 

 

De ordinarie undersökningsdeltagarna var en åldersmässigt homogen grupp där deltagarna 

var 27-34 år. Alla dessa bodde dessutom i Stockholmsområdet, varpå de kan anses vara 

”storstadsbor”. Tre av dem uppgav att de bor tillsammans med en partner, tre har barn och tre 

av dem har en universitetsutbildning bakom sig. De har alla jobb där de på olika sätt jobbar 

nära andra människor. Under intervjuns gång framkom även att undersökningsdeltagarna har 

en relation till att skriva på något sätt, antingen i deras yrke eller som hobby. Samtliga 

deltagare uppgav att de varit medlemmar på Facebook i två till tre år. Under undersöknings-

veckan uppdaterade de sin status någonstans i spannet 8-13 gånger. En deltagare angav att 

denne uppdaterat sin status så mycket som denne brukar och en annan deltagare berättade att 

denne uppdaterat färre gånger än under en vanlig vecka. Resterande tre deltagare sa att de 

uppdaterade cirka 2-4 gånger mer än vanligt under undersökningsveckan.  

 

Insamlande av statusuppdateringar 

För att kunna bevaka undersökningsdeltagarnas statusuppdateringar skapades ett 

”undersökningskonto” på Facebook, det vill säga jag registrerade ytterligare ett konto vid 

sidan av det personliga konto jag hade innan studien påbörjades. För detta konto uppgav jag 

mitt andranamn och ingen personlig information om mig lades upp förutom en profilbild. 

Bilden lades till för att visa undersökningsdeltagarna något om mig själv och skapa en 

ömsesidig känsla av igenkänning vid intervjun då vi bägge sett varandras profilbilder. Jag 

fick undersökningsdeltagarnas tillåtelse att lägga till dem som vänner på Facebook i cirka två 

veckor. Statusuppdateringarna bevakades i exakt en vecka, från klockan 07.00 på en måndag 

till klockan 07.00 nästföljande måndag. Sju dagars statusuppdateringar bedömdes ge mellan 

20-60 statusuppdateringar, det vill säga 5-15 stycken uppdateringar/deltagare, beräknat 

utifrån den ursprungliga tanken att inkludera fyra undersökningsdeltagare i studien. Detta 
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antal statusuppdateringar ansågs varken vara för tidskrävande att analysera eller vara  en 

alltför liten datamängd för studiens syfte. Att statusuppdateringarna samlades in 

sammanhängande under en vecka var för att få möjlighet att följa undersökningsdeltagarna 

under veckans cykel, det vill säga både på vardagar och helgdagar under alla dygnets timmar. 

Innan undersökningsveckan behövdes en halv veckas marginal för att alla deltagare skulle 

hinna lägga till mig som vän och därefter behövdes en halv vecka för att samla ihop 

statusuppdateringarna och spara dem utanför facebookkontot. Efter två veckor avslutades 

således undersökningskontot och all vidare kontakt med undersökningsdeltagarna inför 

intervjun skedde via epost eller telefon.  

 

Diskurspsykologisk textanalys av statusuppdateringar 

Då alla deltagares statusuppdateringar var insamlade analyserades de med en 

diskurspsykologisk metod (Börjesson & Palmblad, 2000; Jørgensen & Phillips, 1999; Wood 

& Kroger, 2000) för att identifiera meningen i statusuppdateringarna för de deltagare som 

ingår i Facebooks diskurser. Målet var att förklara vad som gjorts i diskursen och hur detta 

uppnåtts, det vill säga hur diskursen för Facebooks statusuppdateringar är strukturerad för att 

upprätthålla vissa funktioner. För att nå det målet söktes systematiska likheter i 

statusuppdateringarnas innehåll och struktur. Då de systematiska likheterna funnits, de så 

kallade ”bevisen för diskursen”, formulerades hypoteser om deras funktioner och effekter.  
 

Då det inte finns några förutbestämda steg i en diskursiv analys som måste följas i en viss 

ordning (Wood & Kroger, 2000) valde jag själv följande upplägg: Jag studerade en 

undersökningsdeltagare i taget och inledde med att följa de diskursanalytiska verktyg som jag 

på förhand valt ut (appendix 1) i den mån dessa gick att applicera för varje statusuppdatering. 

Dessa diskursanalytiska verktyg tillämpades på de minsta betydelsefulla enheterna i varje 

textfragment. Därefter övergick jag till att betrakta samtliga statusuppdateringar som 

undersökningsdeltagaren skrivit för att få en helhetsbild av vederbörandes uppdateringar. 

Slutligen gjorde jag återigen en detaljerad läsning av de olika statusuppdateringarna, denna 

gång mot en specifik bakgrund av ett diskurspsykologiskt perspektiv som fokuserade 

undersökningsdeltagarnas kommunicerade identitetspositioner. 

 

Wood och Kroger (2000) menar att det är viktigt att vara öppen för sina egna reaktioner på 

texten och att ”leka med texten”, exempelvis genom att tänka sig vad det är som inte står, hur 

det hade varit om en person i en annan kontext skrivit detsamma och vad statusuppdateringen 

skulle kunna fylla för funktion i olika kontexter. Denna hållning till materialet tillämpades i 

analysen. Wood och Kroger (2000) betonar även att det är viktigt att ända in i slutfasen hålla 

analysen öppen för revidering allteftersom forskaren kommer djupare in i materialet. I 

föreliggande studie reviderades diskursanalysen under den period som var avsatt för detta 

ändamål, men denna lades sedan åt sidan då nästa metod, intervjuanalysen, tog vid. Dock 

fortsatte hela tiden det diskursiva tolkande av statusuppdateringar som fenomen under 

processens gång, i ljuset av bägge metoders resultat, vilket presenteras i diskussionen. Enligt 

Börjesson och Palmblad (2007) blir en diskursanalys aldrig färdig (ju fler tolkningsförslag 

desto bättre!) och det finns ingen extern måttstock som kan avgöra vilken 

undersökningsdesign som är den rätta. Diskursanalys handlar istället om att tydliggöra vad 

som är forskarens och vad som är studieobjektens tolkningsram.  
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Uppföljande intervju 

Efter att varje undersökningsdeltagares statusuppdateringar analyserats och intervjumallen 

anpassats efter varje individs uppdateringar kallades varje undersökningsdeltagare till en 

enskild uppföljande intervju. Dessa intervjuer skedde under en treveckorsperiod där tiden 

som passerade mellan insamlingen av statusuppdateringar och uppföljningsintervju var två 

till fyra veckor. Den längsta intervjun varade 1 h 50 min och den kortaste 1 h 15 minuter. 

Övriga tre intervjuer låg nära 1 h 30 min. När intervjun var slut fick samtliga deltagande en 

biobiljett var som tack för sitt deltagande. Den semistrukturerade intervjun följde i stora drag 

en intervjumall (appendix 2) och var indelad i tre delar där de generella intervjufrågorna i 

stort sett var identiska för samtliga deltagare i del ett och tre. I del två skilde sig frågorna åt 

mellan deltagarna beroende på vad de skrivit i sina uppdateringar. Intervjun inleddes med 

frågor om deltagarens sociala situation och vidare hur deltagaren använder sig av Facebook 

och ser på uppdateringar i allmänhet. Därefter följde ett längre avsnitt där varje deltagare fick 

reflektera fritt kring varje specifik uppdatering som denne skrivit. I detta avsnitt fick 

deltagaren följdfrågor i syfte att förtydliga det som deltagaren sagt samt kompletterande 

frågor utifrån den diskursiva textanalysen. I det tredje och sista avsnittet fick deltagaren 

sammanfatta sina reflektioner kring sina skrivna uppdateringar samt spekulera mer generellt 

kring handlingen att uppdatera sin status på Facebook och hur detta kan kopplas till 

facebookdeltagarnas självbild och identitet.  

 

Fenomenologisk analys (EPP) av intervju 

Empirisk fenomenologisk psykologisk metod (EPP) utgår ifrån individens upplevelse av att 

vara en individ med agentskap som har en strävan efter att skapa mening utifrån sina 

handlingar och upplevelser. Genom att individen beskriver sina egna tankar och känslor 

kring statusuppdateringarna, sin egen drivkraft till att uppdatera samt vad detta har för 

betydelse för individen, träder hennes upplevelsebaserade livsvärld fram (Langemar, 2008).  

 

Det transkriberade intervjumaterialet har analyserats utifrån fem steg, i enlighet med den 

empiriska fenomenologiska psykologiska metoden (Karlsson, 1995). Först skapades en 

helhetsbild för varje intervju genom att det transkriberade intervjumaterialet lästes igenom i 

sin helhet. Därefter delades texten in i meningsbärande enheter, det vill säga de minsta 

beståndsdelar som texten kunde reduceras till utan att förlora den inneboende meningen i 

varje textbit. Då detta gjorts översattes varje meningsbärande enhet till ”psykologisk språk”, 

det vill säga den psykologiskt inneboende mening som varje enhet kan sägas ha. I det fjärde 

steget lämnades undersökningsdeltagarnas struktur för att syntetisera de omvandlade 

enheterna till min egen struktur, vilket praktiskt innebar att den transkriberande intervjun 

sammanfattades till en beskrivande text för hur varje individ ser på statusuppdateringar på 

Facebook som scen. I det femte och sista steget hittades en generell struktur som innefattade 

de olika teman, fenomen, som utvunnits ur den beskrivande text som skrivits för varje 

deltagare. Här gjordes en tematisk översikt för hur deltagarna som grupp ser på 

statusuppdateringar som scen, det vill säga en redogörelse för olika aspekter av de 

livsvärldsbaserade teman som är gemensamma för undersökningsdeltagarna.  

 

Presentation av materialet 

För såväl textanalys som intervjuanalys strukturerades materialet först för varje enskild 

individ, det vill säga en vertikal analys som kan liknas vid en slags ”fallbeskrivning”. Detta 
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för att få en djupare förståelse för den enskilde individens livsvärld, enligt empirisk 

fenomenologisk psykologisk metod, och undvika att alltför snabbt göra en tematisering av 

materialet. Efter den vertikala analysen utfördes en horisontell analys där deltagarna, utifrån 

de vertikala ”fallbeskrivningarna”, analyserades utefter de likheter i teman som kunde 

urskiljas för dem som grupp. I föreliggande studie exkluderas den vertikala analysen från 

uppsatsen i syfte att öka läsvänligheten då studien skulle bli avsevärt längre om denna analys 

bifogats. Den horisontella analysen, som sammanfattar den vertikala analysen utifrån olika 

teman, redovisas i sin helhet. Alla undersökningsdeltagare benämns där för enkelhetens skull 

med det könsneutrala namnet Kim Svensson.    

 

Den horisontella analysen, som utgör uppsatsens resultatdel, är indelad i tre kategorier; A, B 

och C. Del A har baserats på de psykologiskt meningsbärande enheterna från intervjun och 

handlar om hur undersökningsdeltagarna ser på statusuppdateringar på Facebook som scen. 

Deltagarna berättar i denna del om sina tankar, känslor, förhoppningar och intentioner med 

sina uppdateringar. Detta material har sorterats in under de teman som var gemensamma för 

undersökningsdeltagarna och därför bedömdes kunna representera undersökningsdeltagarna 

som grupp. Del B redogör för hur undersökningsdeltagarnas statusuppdateringar, repliker, 

skrivs. Materialet som ligger till grund för del B kommer ifrån såväl textanalysens resultat 

kring statusuppdateringarna och de meningsbärande enheter från intervjun som handlade om 

dessa specifika uppdateringar. Även detta är tematiskt organiserat utefter de sätt att skriva 

uppdateringar som återkommer i flera deltagares redogörelser.  

 

Del C är en sammanfattning och vidareutveckling av A och B. Del C sammanfattar de 

identitetspositioner som deltagarna som grupp, utifrån textanalys och sina egna reflektioner, 

intar. Dessa identitetspositioner är deltagarnas positionering genom sina statusuppdateringar, 

repliker, och genom deltagarnas beskrivna syn på statusuppdateringar på Facebook som scen. 

Tanken är att de identitetspositioner som intas kan säga något om den övergripande diskursen 

(Börjesson & Palmblad, 2007) på Facebook. I datainsamlings- och analysprocessen skedde 

den diskursiva textanalysen (som ingår i del B) före intervjun (som både ingår i både del A 

och B). I resultatpresentationen valdes dock att först visa scenen (del A), det vill säga det 

sammanhang som de specifika uppdateringarna/replikerna skrivits i, innan dessa 

uppdateringar redovisas (del B). Orsaken till detta var att det bedömdes vara det mest 

pedagogiska upplägget att först ge läsaren en förståelse för scenen, sammanhanget, innan de 

specifika statusuppdateringarna, replikerna, introducerades.   

 

 

Resultat  

 

A. Hur facebookmedlemmar ser på statusuppdateringar på Facebook som scen 

 

Undersökningsdeltagarnas reflektioner kring att uppdatera sin status i det sociala forumet 

Facebook presenteras under sju teman nedan.  

 

1. Beskrivning av Facebook som forum  

Facebook som forum anses av deltagarna fylla i huvudsak tre funktioner: som ett sätt att hålla 

kontakt med vänner, som ett sätt att sprida information och som ett sätt att roa sig själv. 
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Samtliga undersökningsdeltagare betonade den sistnämnda aspekten och var eniga kring att 

Facebook är ett nöjesforum. De säger om Facebook att det är ”ett roligt tidsfördriv” som 

används för att ”bli underhållen”. Två av deltagarna pratar om Facebook som en slags 

skyddad plats från en mer negativ omvärld och en av dessa säger: ”Det är ganska härligt att 

Facebook kan vara en värld med nästan bara bra nyheter, man vill inte få jättejobbiga saker 

där också”. 

 

2. Vad undersökningsdeltagarna vill med sina statusuppdateringar 

Samtliga undersökningsdeltagare vill roa sina läsare och sprida glädje och många av 

deltagarna nämner även syften som att väcka tankar, starta en diskussion om ett ämne som 

berört och sprida information om viktiga händelser i ens liv. Alla beskriver på något sätt en 

drivkraft mot att ”göra något” med läsaren, vare sig det är att roa, informera eller att väcka 

tankar. En av deltagarna berättar att denne vill att läsaren inför dennes uppdateringar ska 

reagera: ”Va? Jaha! Eh... haha”, det vill säga först stanna till, därefter förstå innebörden och 

slutligen tycka att uppdateringen är rolig.  

 

3. Hur undersökningsdeltagarna uppdaterar 

Samtliga undersökningsdeltagare skriver främst om vardagliga teman, det vill säga om 

händelser, känslor och tankar som är aktuella i deras liv. Temat i uppdateringarna varierar 

således mellan de olika deltagarna beroende på hur deras vardag ser ut. Gemensamt för 

undersökningsdeltagarna är att de försöker ge uppdateringen ”det lilla extra” genom att 

använda en skrivstrategi som gör att de skapar en reaktion hos läsaren, till exempel sprider 

glädje eller väcker en tanke. Den främsta strategin som nämns i intervjuerna är användandet 

av humor. Andra medvetna skrivstrategier är att i uppdateringarna använda sig av ett snyggt 

och enkelt språk samt att använda olika sorters finurliga formuleringar. Deltagarna nämner 

att de skriver ”punchlines” samt undviker ”slätstrukna” och ”alltför alldagliga” 

uppdateringar. En deltagare säger: ”Om man bara skriver något tråkigt eller bara något helt 

vardagligt så är det ingen som kommer reagera på det”. 

 

4. Vad undersökningsdeltagarna inte uppdaterar om 

Undersökningsdeltagarna är ganska överens om vad som inte bör skrivas i en uppdatering på 

Facebook, det vill säga vad som är tabu. För flera av deltagarna är det som är tabu att skriva i 

en uppdatering på Facebook samma slags ämnen som de anser är tabu att prata om med 

människor som inte tillhör deras familj eller närmaste bekantskapskrets. Varken 

personangrepp eller privat information såsom sexliv och bråk med partnern anses höra 

hemma på Facebook. En vanlig åsikt bland deltagarna är att personliga åsikter som antas 

kunna såra andra bör undvikas: ”till exempel att skriva dans är skit, för det är inte så kul för 

de som älskar det, de kanske blir lite ledsna om jag skriver så”.  

 

5. Negativa känslor i uppdateringarna 

Det finns hos undersökningsdeltagarna en relativt låg toleranströskel för att i en uppdatering 

skriva något som deltagarna upplever är ”negativ information”, men graden av tolerans mot 

denna ”negativa information” varierar. Att på ett skämtsamt sätt skriva om negativa 

vardagssaker som alla kan relatera till är okej, men inte att förmedla en stark negativ känsla. 

En deltagare säger: ”Jag kan absolut skriva så här att idag har varit en jävla skitdag, nu 

lägger jag mig i fosterställning i ett hörn. Men däremot skulle jag inte skriva att jag är inne i 
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en depression” . Starka känslor av sorg, ilska och uppgivenhet förefaller vara tabu att skriva 

om. Deltagarna anger olika anledningar till att tydlig information om negativa känslor inte 

hör hemma på Facebook. En anledning som återkom var att uppdateringens form, bestående 

av en liten textmassa med få tecken, inte möjliggör förklaringar kring starka, bestående 

känslor och att uppdateringarna inte ska ”sprida negativ energi” eftersom det är ”brist på 

respekt” gentemot läsaren som, utan att ha bett om det, får denna negativa information ”på 

sig”. Om en facebookmedlem ska skriva om en väldigt negativ känsla bör hon vara ”väldigt, 

väldigt finurlig” och i sin formulering ta fasta på det positiva. En deltagare ger exempel på 

ett sätt att skriva om sin utbrändhet: ”Äntligen prioriterar jag mig själv. Nu vilar jag i tre 

månader och sedan är jag tillbaka, mer peppad än någonsin”. 

 

6. Kommentarernas betydelse 

Att få kommentarer på sina statusuppdateringar upplevs som viktigt i varierande grad. Den 

deltagare som ger störst betydelse åt kommentarerna menar att kommentarerna blir den 

största drivkraften till att uppdatera sin status. Den deltagare som uttrycker sig svagast säger 

sig tvärtom inte vara ute efter dem. En av deltagarna upplever statusuppdaterandet som en 

slags tävling som vederbörande gärna vill vinna genom att skriva de uppdateringar som folk 

kommenterar mest på. Ord som återkom i samband med kommentarerna var att deltagarna 

genom dessa kommentarer upplevde sig förstärkta, bekräftade, sedda och hörda. Deltagarna 

säger: ”folk ser vad jag tycker”, ”kommentarerna blir ett synligt bevis på att de har läst 

uppdateringen” och ”jag känner mig hörd när någon kommenterar min status”. Facebook-

kommentarerna sägs vara ”lite beroendeframkallande” eftersom denna typ av skriven 

feedback ofta är tydligare än den feedback som ges i muntliga interaktioner i det verkliga 

livet. Deltagarna menade också att kommentarerna på Facebook kunde bli en slags vägvisare 

för vad andra uppskattade i konversationer med dem även i det verkliga livet. En deltagare 

säger: ”Kommentarerna är ju bekräftelse på att jag och mitt liv är intressant för andra. (...) 

Alltså man får svart på vitt vad som är värt att öppna munnen för och prata om på riktigt”. 

Då deltagarna spekulerade kring vad de trodde att kommentarerna kunde ha för betydelse för 

andra än dem själva tog några av deltagarna exempel på individer som de ansåg hade ett 

större behov av kommentarer än de själva. Ingen tog exempel utifrån personer som de ansåg 

hade ett mindre behov än de själva.  

 

7. Upplevelsen av överensstämmelse mellan hur deltagaren är på Facebook och utanför 

Samtliga undersökningsdeltagare delar åsikten om att det på Facebook går att få en grov bild 

av vilka de är i det verkliga livet. En av undersökningsdeltagarna beskriver att vederbörande 

ibland missförstås på forumet, men att det då sker på samma sätt som i det verkliga livet. 

Trots att undersökningsdeltagarna tror att det går att få en grov bild av vilka de är genom 

Facebook nämner de detaljer kring sig själva som de tror kan uppfattas annorlunda på 

Facebook, till exempel att någon sida i deras personlighet verkar mer eller mindre 

framträdande än den är i det verkliga livet. Som exempel kan nämnas att någon deltagare tror 

att denne uppfattas som hårdare på Facebook och en annan att denne uppfattas som gladare. 

Deltagarna menar också att vissa ämnen framkommer oftare eller mindre sällan på Facebook 

jämfört med hur ofta de framkommer i interaktioner som sker i det verkliga livet. 

Vardagshändelser som sker i närheten till en dator uppdateras oftare och privatlivet hålls för 

flera av deltagarna till stor del utanför Facebooks statusuppdateringar.  
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B. Hur facebookmedlemmarnas statusuppdateringar, repliker, skrivs 

 

Genom kombinerad textanalys (repliker på scenen) och intervjureflektioner (reflektioner 

kring replikerna och aktörernas förberedelser bakom scenen) skapades en bild av hur 

facebookmedlemmarna skriver sina statusuppdateringar. Fyra återkommande skrivstrategier 

gick att finna och dessa presenteras nedan. 

 

1. Finurliga formuleringar  

För de flesta statusuppdateringar angav undersökningsdeltagarna att de använder sig av 

kreativa skrivstrategier för att göra sina uppdateringar intressanta för läsaren. De gör 

finurliga omskrivningar, formulerar om vardagshändelser till mer märkliga termer, skämtar, 

använder ironi, provocerar och skriver korta punchlines med öppning för diskussion. Detta 

sätt att skriva skapar intresse hos läsarna. Uppdateringarna blir intressanta och på samma sätt 

antas även undersökningsdeltagarna som skrivit dessa uppdateringar bli intressanta för 

läsaren. Ett exempel på en sådan uppdatering är: Kim Svensson placerar på börsen som en 

mäklare räknar fysik. Denna uppdatering meddelar något i grunden tråkigt, men gör detta 

utifrån en humoristisk metafor med inslag av ironi.  

 

2.Intern kommunikation 

Samtliga undersökningsdeltagare verkar ha någon sorts intern kommunikation med en grupp 

närmare vänner, även om vissa använder denna skrivstrategi i större utsträckning än andra. 

Eftersom denna grupp vänner känner uppdateraren bättre än andra kan de avläsa fler nyanser 

i uppdateringarna. Vänskapen bekräftas direkt, exempelvis genom att nämna vänner vid 

namn, och indirekt genom internskämt och en viss typ av information som endast den utvalda 

gruppen vänner förstår. Exempel på detta är att beskriva familjemedlemmar utifrån någon 

internt känd information, att skicka ett internt budskap till kollegorna om förberedelser till 

personalfesten, att räkna timmarna tills kompisgänget ska göra något roligt tillsammans, att 

skriva ett internskämt om sig själv till vännerna eller att ”pika” sina vänner genom att 

deltagaren berättar någonting denne gjort som någon i kompiskretsen tidigare sagt sig vara 

för lat för att göra. Ett exempel på en sådan uppdatering är: Kim Svensson Hobbe, du o jag e 

lätt bästa nykterhets-spionerna! haha!!! Nu bär d av till Värmdö! Tjipp o hajk o schyssta 

bananer! I intervjun framkommer att två internskämt finns inbakade till såväl en vän 

(”nykterhetsspioner”) som en familjemedlem (”tjipp och hajk o schyssta bananer!”). 

Dessutom finns en explicit bekräftelse av vännen Hobbe.  

 

3. Negativa känslor transformeras till positiva uttryck  

Trots att undersökningsdeltagarna i många fall under intervjuerna beskriver att de var ledsna 

eller arga i den situation då de uppdaterat sin status så framkommer detta inte i den 

statusuppdatering de skrivit. Undersökningsdeltagarna tonar i statusuppdateringarna ned den 

negativa känslan och förvandlar den på olika sätt till något positivt; om glaset är halvtomt i 

intervjun är det ständigt halvfullt i statusuppdateringarna. Kreativiteten hos deltagarna är stor 

när det gäller att omvandla en initialt negativ känsla till en statusuppdatering med en positiv 

ton. Undersökningsdeltagaren utelämnar den negativa känslan helt, omformulerar den i 

ironiska eller skämtsamma termer, beskriver ett negativt samhällsfenomen istället för den 

egna irritationen eller rundar av den negativa laddningen genom olika förmildrande ord. 
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Nedan följer beskrivningar på sex olika strategier att hantera negativa känslor som deltagarna 

illustrerar genom sina statusuppdateringar: 

 

a) Den negativa känslan utelämnas 

En deltagare skriver följande uppdatering då vederbörande loggar in första gången efter att 

Facebook gjort om forumets layout: Kim Svensson Och så såg FB annorlunda ut igen...  I 

intervjun säger deltagaren följande om denna situation: ”Jag var lite småirriterad, men ville 

inte låta negativ”. Vidare berättar deltagaren att denne försöker göra en ”positiv vridning” 

av de situationer denne uppdaterar om på Facebook, i detta fall genom att i mer neutral ton 

konstatera att Facebook ser annorlunda ut.  

 

b) Den negativa känslan rundas av  

Undersökningsdeltagarna tenderar att uttrycka sig mycket svagare kring negativa känslor än 

positiva. Följande exempel har samma bakgrund som den ovan nämnda statusuppdateringen, 

det vill säga att deltagaren loggar in på Facebook första gången efter att layouten ändrats. 

Deltagaren skriver: Kim Svensson gillar inte när FB simplifyar saker utan att man bett om 

det riktigt. Deltagaren rundar här av den negativa laddningen genom att skriva om sig själv i 

allmän form (”man”) och att avsluta med ordet (”riktigt”). I intervjun kommenterar 

deltagaren denna uppdatering och säger att: ”inte ens de negativa sakerna (de saker som 

uppfattas som negativa och omnämns i uppdateringarna, min kommentar) är riktigt så här 

negativa utan de får en så här.. ursäkt, liksom”.  

 

c) Den negativa känslan omformuleras med fokus på det positiva  

Uppdateringen: Kim Svensson Hörde på radion att Swedbanks kvartalsstudie tyder på att de 

fuckat-upp. Det här innebär förmodligen att det jag kunde köpa en dator för numera räcker 

till en kopp kaffe. Hoppas att det är gott:) är ett exempel på detta. I intervjun framkommer att 

deltagaren tyckte det var lite tråkigt att förlora pengar genom sina börsplaceringar, men att 

deltagaren valde att fokusera på den positiva aspekten av situationen i sin uppdatering, 

nämligen de pengar som fortfarande återstod.  

 

d) Den negativa känslan beskrivs med ironi 

Ett tydligt exempel på detta är: Kim Svensson Fixat o donat! Snart drar jag till jobbet för ett 

härligt dygnspass… =). I intervjun klargjorde deltagaren att den starkt positiva tonen var en 

form av ironi: ”Det är nog lite ironi att skriva härligt, men det är den jargongen vi har bland 

mina nära vänner, att man driver med sig själv”. Genom att med ironi vända på begreppen 

beskriver deltagaren att denne kan klaga lite inför sina vänner utan att dra ner stämningen för 

övriga facebookvänner som läser uppdateringarna.  

 

e) Den negativa känslan uttrycks indirekt  

I följande uppdatering ”rollspelar” deltagaren då han skriver uppdateringen som om han vore 

en annan person som gjort honom irriterad, närmare bestämt en person som intervjuas i en 

tidningsartikel. Deltagaren länkar till denna artikel och skriver, utifrån artikelns innehåll men 

med egna värderande ord, följande: Hej, Jag heter Sven.. under de senaste tio åren har jag 

hållit för öronen då jag blivit informerad om att det kostar kisse att surfa utomlands. Jag har 

inte heller sett någon snyftartikel på någon annan stolle som inte uppfattat prisbilden. Snälla 

tyck synd om mig för att jag e dum! Denna deltagare skriver således ingenting explicit om sin 
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starka irritation, som är den känsla som beskrivs i intervjun, utan den känslan når troligen 

läsaren implicit genom att artikelns huvudperson positioneras som dum.  

 

f) Den negativa känslan lyfts till en högre abstraktionsnivå  

En deltagare skriver följande statusuppdatering: Kim Svensson om vi ska ha fler barn i 

framtiden så tänker jag fanimej bli farsa istället. Shit vad glidigt. Den bakgrund som i 

intervjun ges till denna uppdatering var att denna deltagare fått gå upp flertalet gånger under 

natten för att ta hand om sitt barn. Detta gjorde att deltagaren morgonen därpå kände sig 

”trött och lite bitter”. Den jobbiga känslan lyftes således upp från ett individperspektiv och 

blev till en humoristisk samhällskritik i form av ett inlägg i debatten kring föräldraroller.  

 

4. Ambivalens hanteras 

I anslutning till sina statusuppdateringar beskriver några undersökningsdeltagare under 

intervjun en slags dubbel åsikt, en ambivalens. I följande två exempel beskrivs två olika 

sorters ambivalens: Kim Svensson är uppe för sent igen. Natti! och Kim Svensson Lite feber 

och huvudvärk... Ska jag dra till jobbet endå!? Ambivalensen i det första exemplet beskrivs i 

intervjun utifrån att deltagaren vill något men tycker att sig behöva göra något annat. 

Gällande det andra exemplet beskrivs i intervjun två sorters ”borde:n”; att ta hand om sin 

hälsa och att gå till jobbet. I bägge exemplen tror deltagarna att deras vänner kommer ha 

åsikter kring vad de bör välja att göra och väntar på kommentarer kring detta. I det första 

exemplet handlar det om att läsaren, genom att kommentera inlägget, förväntas uppmana till 

det som deltagaren indikerat att denne bör göra. Läsaren fungerar då som en slags yttre 

kontroll, en slags ”förälder”. Deltagaren i intervjun säger följande angående att läsarens 

förväntade kommentarer kan bli en sådan yttre kontroll för att gå och lägga sig: ”Om man 

skriver något sådant och fortsätter vara inne så borde man rimligtvis få kommentaren ’men 

skulle inte du gå och lägga dig’, så det är väl något sätt att sätta punkt.”. I det andra 

exemplet menar deltagaren att denne på förväg vet vilket råd facebookvännerna kommer att 

ge, men att vederbörande trots detta kommer att göra tvärtom. Det förefaller som 

facebookvännernas inbillade och faktiska kommentarer blir ett stöd för deltagarnas 

positionering då ambivalenta frågeställningar uppstår och att deltagarna i båda exemplen på 

förhand förväntar sig en viss sorts kommentarer. 

 

C. Facebookmedlemmarnas positionering på scenen genom sina repliker - basen för 

medlemmarnas identitetskonstruktion 

 

Undersökningsdeltagarna positionerar sig själva som positiva, intressanta och till viss del 

omtyckta. Samtliga undersökningsdeltagare framstår som positiva genom att tona ner 

negativa känslor i uppdateringarna. Deltagarna framstår om intressanta genom att skriva 

vardagliga uppdateringar med ”det lilla extra”, vilket gör att dessa vardagshandlingar får mer 

”stjärnglans” på Facebook än de skulle fått om de skulle ha uttryckts i talspråk i det verkliga 

livet. Särskilt några av undersökningsdeltagarna framställer sig som omtänksamma och mån 

om sina vänner då dessa både direkt och indirekt nämns i många statusuppdateringar. Att 

bekräfta sina vänner på dessa sätt kan implicit signalera till läsaren att dessa vänner med 

största sannolikhet tycker om deltagarna tillbaka, vilket gör att undersökningsdeltagarna av 

läsarna uppfattas som omtyckta. Undersökningsdeltagarnas positioner av att vara positiva, 

intressanta och omtyckta bildar basen till deras identitetskonstruktion på Facebook.  
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur facebookmedlemmar ser på 

statusuppdateringar på Facebook som scen, hur deras statusuppdateringar, repliker skrivs 

samt hur detta sammantaget kan förstås som identitetskonstruktion. Hur facebook-

medlemmarna ser på statusuppdateringar på Facebook som scen besvarades i resultatdel A 

och hur facebookmedlemmarnas statusuppdateringar, repliker, skrivs besvarades i resultatdel 

B. I resultdel C visades, utifrån facebookmedlemmarnas syn på statusuppdateringar som scen 

och sina skrivna statusuppdateringar/repliker, de identitetspositioner som facebook-

medlemmarna intar när de konstruerar sin identitet. Nedan diskuteras resultatdel A, B och C 

utifrån tidigare studier och teoretiska modeller. Del C avslutas med en diskussion kring 

studiens relevans utifrån ett individ- och ett samhällsteoretiskt perspektiv. Därefter följer en 

metoddiskussion samt en avslutande redogörelse för hur de diskursiva och de 

fenomenologiska resultaten kan sammanfogas för att tillsammans skapa förståelse för 

facebookmedlemmarnas identitetskonstruktion. Förslag till framtida forskning avslutar 

uppsatsen.  

 

A: Hur facebookmedlemmar ser på statusuppdateringar på Facebook som scen 

 

A1: Syn på Facebook som forum och syn på självpresentation genom sina uppdateringar  

För att förstå hur undersökningsdeltagarna ser på uppdaterandet på Facebook som scen 

undersöktes hur undersökningsdeltagarna ser på sig själva och på sammanhanget som 

uppdaterandet sker i, det vill säga hur de ser på Facebook som forum och hur de tror att andra 

uppfattar dem genom deras statusuppdateringar. Samtliga deltagare menar att Facebook är ett 

nöjesforum. Detta överensstämmer med resultaten från Lewis och Wests (2009) studie. 

Dessa forskare menar att Facebook är uppbyggt enligt en struktur som tycks uppmuntra en 

skämtsam kommunikation mellan deltagarna. Genom forumets uppbyggnad ifråga om layout 

och funktioner skapas lättare en viss form av interaktion mellan forumets medlemmar. 

Gränserna mellan det som kommuniceras på forumet och forumet själv suddas ut. Budskapet 

är mediet (Castells, 1998).  

 

Då undersökningsdeltagarna mot slutet av intervjun får frågan om det går att få en tydlig bild 

på Facebook om vilka de är i det verkliga livet så är de eniga kring att det går att få en grov 

bild av vilka de är genom att läsa deras statusuppdateringar på Facebook. Detta 

överensstämmer med resultat från tidigare forskning som visat att det inte finns några 

väsentliga skillnader mellan hur individen presenterar sig själv i ett icke anonymt social 

nätverk och hur individen presenterar sig själv i det verkliga livet (Back et al., 2010; Zhao et 

al., 2008). Zhao, Grasmuck och Martin (2008) argumenterar dock för att det är socialt 

önskvärda själv (hoped-for possible selves) som konstrueras på Facebook. Deltagarna som 

grupp talade inte om sitt skrivande av statusuppdateringar på ett sätt som entydigt pekar på 

konstruktionen av önskvärda själv på forumet, men vi får anledning att återkomma till detta i 

diskussionens del B och C.  

 

A2: Vad och hur deltagarna uppdaterar 

Undersökningsdeltagarna berättade att de skriver sina uppdateringar utifrån vardagliga 

ämnen, det vill säga vad de gör, tycker och tänker i sitt vardagsliv. Dock ger de sina 
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uppdateringar en extra krydda genom att skriva dem med ”det lilla extra” (en detaljerad 

beskrivning av detta finns i diskussionens del B). Undersökningsdeltagarna säger att de vill 

roa, informera eller väcka tankar hos läsaren, det vill säga ”göra något” med läsaren. Om 

läsaren stannar till och uppmärksammar uppdateringen innebär det en form av både språklig 

och affektiv kommunikation mellan uppdaterare och läsare. Bägge riktar sin uppmärksamhet 

mot uppdateringen, det vill säga undersökningsdeltagaren delar uppmärksamheten 

intersubjektivt med läsaren utifrån de gemensamma språksymbolerna i deras 

språksammanhang (Honneth, 2003; Taylor, 2000; Tetzchner, 2005). Att kommunicera på 

detta sätt är belönande för människor som föds till kommunikation med andra (Sonnby-

Borgström, 2005; Stern, 2003).  

 

A3: Ämnen och känslor som är tabu 

I stort sett alla ämnen som undersökningsdeltagarna kunde tänka sig prata om ”i fikarummet” 

eller bland en större krets av bekanta är för undersökningsdeltagarna okej att skriva om i 

statusuppdateringarna. Detta stödjer den forskning som pekar på att facebookmedlemmarna 

presenterar sig själv på liknande sätt på Facebook som i verkligheten (Back et al., 2010; Zhao 

et al., 2008). Trots att de flesta ämnen är okej att skriva om visade det sig vara mindre okej 

att explicit skriva om sina känslor, och då främst de känslor som upplevdes som negativa. 

Det kan finnas många orsaker till varför negativa känslor ses som för privata för att skrivas ut 

på Facebook, och en anledning som denna studie tar fasta på kommer diskuteras i del B då 

ämnet om negativa känslor som undviks återkommer. En annan anledning, som 

facebookdeltagarna själv nämner, är att statusuppdateringar som kommunikativ kanal inte 

passar för denna sortens allvarliga information. Den textmassa som är tillåten för en 

statusuppdatering, det vill säga 420 tecken, ansågs inte rymma beskrivningar av komplexa 

känslolägen, vilket gör att risken för att missförstås är stor. På samma sätt anses Facebooks 

kommentarer vara otillräckliga för att kunna ge stöd åt någon som är väldigt ledsen.  

 

A4: Behov av kommentarer och bekräftelse 

Att få kommentarer på sina uppdateringar beskrevs av undersökningsdeltagarna som olika 

viktigt, där den deltagare som ger störst betydelse åt kommentarerna menade att de är den 

största drivkraften till att uppdatera sin status och den deltagare som gav dem minst betydelse 

menade att denne inte är ute efter att få kommentarer. Undersökningsdeltagarna uttrycker 

dock som grupp att de känner sig hörda, sedda, förstärkta och bekräftade av att få 

kommentarer från sina läsare. Enligt Honneth (2003), Johnson (2003) och anknytnings-

teoretikerna (Bowlby, 1982; Broberg et al., 2006; Wennerberg, 2010) är bekräftelse av den 

inre självkänslan, även kallat spegling, det som skapar den mest grundläggande upplevelsen 

av att ha en positiv identitet och är därför livsviktig för människan. Att bekräfta den inre 

självkänslan handlar om att en människa blir sedd och älskad för den hon är, med alla tankar 

och känslor hon har, utan att hon måste prestera eller visa några speciella sidor av sig själv 

(Johnson, 2003). Den bekräftelse som i huvudsak ges på Facebook förefaller dock vara den 

bekräftelse som enligt Johnson (2003) stärker den yttre självkänslan, det vill säga den 

självkänsla som byggs upp genom andra människors bekräftelse för de önskvärda känslor 

och handlingar som individen väljer att visa upp, det önskvärda självet (Zhao, Grasmuck & 

Martin, 2008). Dessa önskvärda själv som framkommer i statusuppdateringarna bekräftas av 

undersökningsdeltagarnas facebookvänner genom deras kommentarer.  
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Flera undersökningsdeltagare gav under intervjun exempel på andra facebookmedlemmar 

som sades ”ha ett större behov av kommentarer” eller vara ”mer bekräftelsesökande” än 

deltagarna själva. Dessa facebookmedlemmar beskrevs som personer som delade mer 

detaljerad information om sig själva med andra i sina statusuppdateringar och explicit skrev 

att de mådde dåligt. Att på detta sätt visa upp negativa aspekter av sig själv, som skulle 

kunna sägas vara en del av grunden för att nå den inre bekräftelsen (Johnson, 2003), föreföll 

vara mindre acceptabelt på Facebook, enligt undersökningsdeltagarna. Intressant var också 

det faktum att trots att deltagarna valts ut för att de uppdaterade sin status oftare på Facebook 

än många andra facebookmedlemmar - vilket rent statistiskt torde öka chanserna för att få 

fler kommentarer än vad dessa andra medlemmar får - så var det ingen av deltagarna som 

beskrev facebookmedlemmar som de trodde hade ett mindre behov av kommentarer än de 

själva. Undersökningsdeltagarna tycks få respons från sina läsare främst när de implicit visar 

upp sina socialt önskvärda själv genom finurliga formuleringar och genom att tona ner 

negativa känslor. Detta är i linje med Johnsons (2003) och Honneths (2003) teorier om att 

den yttre bekräftelsen blir överrepresenterad i ett samhälle som betonar individualism och att 

vara ”sin egen lyckas smed”. Tänkbara konsekvenser av vad en betoning av den yttre 

självkänslan kan medföra på samhällsnivå, diskuteras i diskussionsdel C. 

 

B: Hur facebookmedlemmarnas statusuppdateringar, repliker, skrivs 

 

B1: Finurliga formuleringar som kan locka interaktionspartners 

Den första strategin handlar om att skriva statusuppdateringar på ett finurligt sätt som gör 

uppdateringarna, och i förlängningen också uppdateraren, intressanta för läsaren. Denna 

strategi var genomgående för alla undersökningsdeltagare, gällde för de flesta uppdateringar 

och var noga uttänkt av medlemmarna, vilket framkom i resultatdel A. Enligt Bauman (2001) 

behöver individen i det moderna samhället i större utsträckning välja sina 

interaktionspartners och skapa sitt eget sociala sammanhang. Mot denna bakgrund kan en 

intressant uppdatering på Facebook fungera som en slags ”annons” där deltagaren visar sig 

vara en attraktiv interaktionspartner som vill bli utvald för kommunikation. I enlighet med 

Zhao, Grasmuck och Martins (2008) studie blir facebookaktiviteten, i detta fall 

statusuppdateringarna, ett sätt att implicit visa vem facebookmedlemmen är och kanske även 

varför denne medlem är intressant som interaktionspartner. Facebookmedlemmarna ”visar 

snarare än berättar” vilka de är. I del A redovisas att de ämnen som deltagarna skriver om i 

sina statusuppdateringar oftast handlar om deltagarnas vardag. Det explicita innehållet i en 

uppdatering förefaller på så sätt inte vara det som i första hand är tänkt att locka läsarna, utan 

snarare sättet som uppdateringen är skriven på, det vill säga det finurliga, implicita sättet att 

visa vilka deltagarna är. En spekulation är att det på Facebook upplevs som ett mer 

framkomligt och ”säkert” sätt att visa hur intressant man är genom sina formuleringar, det 

vill säga att visa vem man är implicit, än genom att explicit betona sina positiva egenskaper 

eller sitt roliga liv i uppdateringarna och på så sätt ”utmana jantelagen”.  

 

B2: Intern kommunikation som kan stärka deltagarnas gruppidentitet 

Den andra skrivstrategin handlar om att undersökningsdeltagarna ofta kommunicerar på flera 

nivåer i sina statusuppdateringar. Det som från utsidan sett kan verka som en generell 

statusuppdatering som riktas till alla deltagarens vänner kan innehålla interna budskap som 

oftast riktas till en specifik grupp, oftast den närmaste kretsen vänner. Genom att på detta sätt 
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interagera med sina vänner förstärker deltagaren sin plats som en person som ingår i denna 

kompisgrupp. På detta sätt stärker individen sin identitet som konstrueras utifrån 

medlemskapet i denna grupp, enligt social identitetsteori (Forsyth, 1999; Robinson, 1996).  

 

B3: Tänkbara förklaringar till att negativa känslor transformeras till positiva uttryck  

I den tredje skrivstrategin skrivs uppdateringar utifrån negativa känslor utan att dessa känslor 

tydligt framkommer i uppdateringarna. Denna skrivstrategi kan förstås som lösningen på det 

tabu som beskrevs i del A, där deltagarna angav att de inte vill skriva i sina uppdateringar att 

de exempelvis mår dåligt eftersom de på så sätt ”sprider negativ energi”. Kreativiteten var 

stor gällande på vilka sätt som undersökningsdeltagarna formulerade sina uppdateringar för 

att undvika att beskriva personliga negativa känslor. Deltagarna använde humor, ironi eller 

omformulerade en personlig situation till en mer övergripande samhällsbetraktelse. Genom 

detta involverades och berördes läsaren av uppdaterarens negativa känsla. Detta gjorde det 

möjligt för uppdateraren att indirekt få dela sin känsla med uppdateraren, vilket i detta fall 

inte skedde genom att läsaren gav stöd och visade sin medkänsla för uppdateraren i form av 

inre bekräftelse (Johnson, 2003), utan genom att läsaren upplevde sig själv vara direkt berörd 

av det negativa fenomenet. Omskrivningarna av negativa känslor kan vara ett sätt för 

undersökningsdeltagarna att implicit dela en negativ känsla med läsaren genom att beskriva 

sina önskvärda själv (Zhao et al., 2008) och genom detta få en yttre bekräftelse (Johnson, 

2003).  

 

Det är dock omöjligt att veta vad som för varje individ och för varje situation är orsaken till 

dessa omformuleringar, utöver de egna spekulationer som undersökningsdeltagarna delat 

med sig av i del A. Det kan vara så att individen själv inte reflekterat över sina negativa 

känslor i uppdateringssituationen. Det kan också vara så att individen för tiden mellan 

känslans uppkomst och själva uppdateringen har hunnit acceptera, bearbeta och reglera den 

negativa känslan (Coughlin Della Selva, 1996; McCullough, Kuhn, Andrews, Kaplan, Wolf 

& Hurley, 2003) och därför kan skriva om situationen på ett mer positivt sätt i 

statusuppdateringen. Det kan också vara ett mellanting, vilket resultaten i föreliggande studie 

i många fall pekar mot, nämligen att deltagarna, mer eller mindre medvetet, använder 

statusuppdateringarna för att reglera sina känslor. Statusuppdateringarna blir således ett 

verktyg för känslomässig reglering (Kåver, 2006; Sonnby-Borgström, 2005). Att omvärdera 

en negativ känslomässig situation i positiva termer har i empiriska studier visat sig kunna 

förbättra individers hälsa i form av sänkt blodtryck och en subjektiv upplevelse av en 

minskad obehagskänsla, jämfört med att inte på något sätt uttrycka den negativa känslan 

(Gross, 2002). Affektiva teoretiker menar dock att för att undvika fysisk och psykisk ohälsa 

krävs att människans biologiska ”negativa” känslor accepteras som de är innan de bearbetas 

vidare, exempelvis genom att sörja något och därefter kunna omvärdera och omformulera 

situationen i mer positiva termer (Coughlin Della Selva, 1996; McCullough et al., 2003). 

 

B4: Ambivalensen tycks hanteras genom positioneringshjälp från läsaren 

Den fjärde skrivstrategin handlar om att undersökningsdeltagarna ibland skriver ut dubbla 

åsikter, det vill säga sin ambivalens, i sina statusuppdateringar. I statusuppdateringarna och 

under intervjun framkom exempel på att undersökningsdeltagare på samma gång upplever att 

de vill eller borde göra två skilda saker. Exempelvis upplever en av deltagarna att denne vill 

vara uppe längre på kvällen men upplever samtidigt att denne borde sova. En annan deltagare 
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berättar att vederbörande tycker att man bör gå till jobbet när man bara är lite sjuk, men säger 

strax därefter att det ”samtidigt är lite idiotiskt att inte ta hand om sig själv” och gå till 

jobbet när man är sjuk. Dessa dubbelheter läggs ut i statusuppdateringarna inför läsarna och 

man kan spekulera i att det för undersökningsdeltagarna blir lättare att förhålla sig till sin 

ambivalens, att välja sida, genom att den inbillade eller den faktiska läsaren säger sin mening 

i frågan. Deltagaren som ”borde gå och sova” föreställer sig att vederbörande kommer få en 

kommentar av någon facebookvän i stil med ”har du inte lagt dig än” om vederbörande inte 

lämnar datorn och går och lägger sig. På så sätt positionerar (Davies & Harré, 1990; Edley, 

2001) denne deltagare läsaren som en slags mamma som kan fungera som en yttre spärr som 

hjälper vederbörande att lösa sin ambivalens och göra det som denne person ”borde”, 

nämligen att gå och lägga sig. Deltagaren som undrar om det är rätt att gå till jobbet med 

feber i kroppen säger sig veta på förhand vet vad folk kommer svara och att vederbörande 

kommer göra tvärtom mot vad de säger. Detta kan bildligt talat liknas vid en tonåring som 

med hjälp av förälderns motsatta positionering stärks i sin egen position. Det tycks som om 

läsarens positionering gör det lättare för deltagaren att själv inta ett visst förhållningssätt i 

frågan och på så sätt konstruera sin identitet. Facebookläsarna får agera medspelare i 

individens språksammanhang och inta platser i konversationen (Edley, 2001) som stärker 

individens egna plats i konversationen, vilket gör att hon då kan fokusera på att agera utifrån 

endast denna roll (Goffman, 2006). 

 

C: Identitetskonstruktion genom Facebooks statusuppdateringar baseras på önskvärda 

egenskaper och förstärker den samhällsdiskurs som betonar den lyckade individen 

 

Enligt Bauman (2001) och Giddens (2005) är det individens eget ansvar att konstruera sin 

identitet, det vill säga att inta olika flexibla identitetspositioner i det myller av olika 

positioneringsval som finns tillgängliga i ett socialt sammanhang (Alvesson, 2010; Edley, 

2001). I sina statusuppdateringar positionerar sig undersökningsdeltagarna som positiva, 

intressanta och omtyckta. Det negativa undviks och resultatet blir att dessa facebook-

medlemmarnas identitetskonstruktion på Facebook till stor del sker utifrån önskvärda 

egenskaper. Genom sin feedback på en statusuppdatering bekräftar läsaren facebook-

medlemmen utifrån dessa önskvärda egenskaper, det vill säga utifrån bilden av sig själv som 

”lyckad”. Den bekräftelse som ges till en individ som visar önskvärda egenskaper stärker den 

yttre självkänslan (Johnson, 2003). Deltagarna tycks, genom sina positiva omformuleringar 

av ”negativa känslor”, ha hittat ett välfungerande sätt att reglera sina känslor och få utlopp 

för dem utan att riskera att förlora läsarnas bekräftelse av deras yttre självkänsla. Denna 

identitetskonstruktion på Facebook kan antas ha både för- och nackdelar. Nedan beskrivs 

tänkbara konsekvenser på individ- och samhällsnivå utifrån ett kritiskt diskurspsykologiskt 

perspektiv där det önskvärda självet och diskursen om den lyckade individen ifrågasätts 

enligt ett affektteoretiskt perspektiv (Coughlin Della Selva, 1996; McCullough et al., 2003).  

 

C1: Identitetskonstruktionens tänkbara konsekvenser på individnivå 

Att få en översikt och en riktning på sin identitetskonstruktion innebär en stor möjlighet för 

individen då hon har möjlighet att i högre grad skapa sig den identitet hon önskar. Facebooks 

statusuppdateringar kan således fungera som ett slags kompass som tar ut en riktning för 

medlemmens identitetskonstruktion och som, enligt Zhao, Grasmuck och Martin (2008) 

påverkar identitetskonstruktionen i det verkliga livet i samma önskvärda riktning. Även den 
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tidigare diskuterade känsloregleringen ger individen en högre grad av kontroll och möjlighet 

att bättre hantera sina livssituationer. Facebooks statusuppdateringar blir på detta sätt en form 

av ”självterapi” i emotionellt stressade situationer. Genom statusuppdateringarna kan 

individen omvärdera en negativt laddad situation, vilket kan minska obehagskänslan som kan 

skapas utifrån en negativ känsla (Gross, 2002). En på individnivå negativ konsekvens av att 

basera identitetskonstruktionen på önskvärda egenskaper kan vara att det skapas en osäkerhet 

kring de delar av en person som inte betraktas som önskvärda, exempelvis upplevelsen av 

stark ilska och sorg som individen kan skämmas för och därför varken vilja visa upp eller 

acceptera hos sig själv. Att hålla tillbaka känslor eller försöka reglera dem utan att först 

acceptera och bearbeta dem kan enligt de affektteoretiska behandlarna skapa psykisk och 

fysisk ohälsa (Coughlin Della Selva, 1996; McCullough et al., 2003). På detta sätt kan 

skrivandet av Facebooks statusuppdateringar bidra till att individen, genom sin fokus på det 

positiva, inte tränas i att upptäcka och acceptera sina negativa känslor.  

 

C2: Identitetskonstruktionens tänkbara positiva konsekvenser på samhällsnivå 

Facebook förefaller utifrån föreliggande studies resultat innehålla en diskurs som, enligt 

Giddens (2005) och Bauman (2001), är stark i det moderna samhället, nämligen diskursen 

där människans identitetsskapande till stor del är hennes egna uppgift. Inom denna diskurs 

betonas den yttre bekräftelsen som ges till en individ utifrån det hon presterat eller visar som 

lyckat hos sig själv (Johnson, 2003). Även på samhällsnivå går det att tänka sig för- och 

nackdelar med detta. En fördel som tidigare nämnts var statusuppdateringarnas funktion som 

en slags ”självterapi” för att hantera emotionell stress, vilket möjligen skulle kunna öka 

individers förmåga till självreglering och minska samhällets utgifter i form av 

psykoterapeutisk hjälp. En annan fördel, som för samhället möjligen kan vara ekonomiskt 

lönsamt, är att individer genom Facebooks statusuppdateringar övar sig i att visa upp 

önskvärda egenskaper gentemot andra. Kontrollen över hur känslor visas utåt värderas högt i 

arbetslivet, särskilt i serviceyrken där kundbemötandet är extra viktigt. Genom att de 

anställda visar upp vissa egenskaper och känslor utåt marknadsför de inte bara sig själva, 

utan hela företaget. Sociologen Hochschild (2003) har studerat flygvärdinnors känslomässiga 

arbete (emotional labor) som innebär att ständigt ha ett leende på läpparna och hålla tillbaka 

de känslor som inte är socialt önskvärda i kundbemötandet. Värdinnornas leenden gör att 

flygpassagerarna känner sig trygga och omhändertagna ombord på planet samt får en positiv 

känsla associerad till att flyga – något som gynnar flygbolagets ekonomiska omsättning. 

Facebookmedlemmarna kan på liknande sätt sägas göra ett emotionellt arbete när de håller 

tillbaka och omformulerar negativa känslor och på så sätt positionerar sig som positiva i sina 

statusuppdateringar. Att positionera sig som positiv och visa önskvärda känslor inför andra 

på Facebook kan tänkas öka medlemmens skicklighet att behärska sitt ”känslomässiga 

arbete” i sitt yrke.  

 

C3: Identitetskonstruktionens tänkbara negativa konsekvenser på samhällsnivå 

På ett samhällsteoretiskt plan går det även att utifrån psykologisk synvinkel se flera faror 

med den identitetskonstruktion som baseras på önskvärda egenskaper. Enligt social-

konstruktivistisk teori konstrueras verkligheten genom den kommunikation som sker mellan 

människor (Gergen, 2001) och det är därför viktigt att betrakta vilken verklighet människan 

väljer att skapa genom sin kommunikation. En relevant fråga är vilken självbild som skapas 

genom Facebooks statusuppdateringar, det vill säga vilken samhällsdiskurs som förstärks 
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genom att facebookmedlemmar uppdaterar sin status med fokus på individers önskvärda 

egenskaper. Låt oss återigen betrakta den känslomässiga självreglering som tycks ske genom 

skrivandet av statusuppdateringar. Genom att bejaka och uttrycka sina positiva känslor men 

omformulera de negativa känslorna till positiva uttryck visas inte hela människans 

känsloregister. De negativa känslorna blir tabu i denna samhällsdiskurs. Liksom i arbetslivet 

tenderar facebookmedlemmar i sina statusuppdateringar att marknadsföra sig enligt de 

egenskaper som kan förväntas skapa konkurrensfördelar på marknaden, det vill säga utifrån 

det som väcker positiva känslor och andra önskade reaktioner hos sin ”publik” (Goffman, 

2006) eller sin ”marknad”. Det handlar mindre om att visa vem man är från så många 

perspektiv som möjligt och mer om att visa upp ett konkurrenskraftigt varumärke (Klein, 

2000).  

 

I den tidigare nämnda studien av flygvärdinnornas känslomässiga arbete beskrivs att den 

ständigt positiva attityden som flygvärdinnorna uppmanas ha i sitt arbete tenderar att skapa 

en upplevelse av alienation från de egna känslorna som även påverkar flygvärdinnornas 

upplevelse av sig själv på fritiden (Hochschild, 2003). Gränsen mellan sig själv som 

människa och sig själv som anställd suddas ut och i och med det kan en upplevelse av att inte 

ha rätt till sina känslor skapas. Antalet accepterade känslor hos människor som frekvent 

ägnar sig åt ”känslomässigt arbete” riskerar att reduceras, såväl för Hochschilds (2003) 

flygvärdinnor som för facebookmedlemmar som ofta positionerar sig som positiva. Genom 

att reducera antalet känslor i sin känslorepertoar reduceras även den människa som, enligt 

anknytnings- och affektteoretikers diskurs, fötts till världen med förmågan att uppleva, 

bejaka och uttrycka ett helt spektrum av känslor (Broberg et al., 2006; Coughlin Della Selva, 

1996; McCullough, 2003; Sonnby-Borgström, 2005; Tomkins, 1995). Ju fler sammanhang 

där dessa ”negativa känslor” blir tabu, desto mer reducerad kan bilden av människan som 

biologisk varelse antas bli i det moderna samhället.  

 

C4: Är Facebook rätt arena för att uttrycka negativa känslor? 

Det går att på goda grunder argumentera för att alla sociala språksammanhang inte behöver 

vara arenor för alla sorters känslor. Bekräftelsen av den inre självkänslan grundläggs i en 

anknytningsrelation, det vill säga i en nära relation med en vårdnadshavare, och det är i nära 

relationer, exempelvis med en partner, som denna sortens bekräftelse främst ges i vuxenlivet 

(Broberg et al., 2006; Johnson, 2003). Det som skrivs i statusuppdateringarna skrivs som 

regel inte bara till de närmaste, utan även till mer avlägsna bekanta och därför kan 

kommunikationen på Facebook aldrig riktigt jämföras med nära familjerelationer. Facebook 

är ett språksammanhang som kan sägas vara ett mellanting mellan den närmaste kretsen 

vänner och ett arbete där individen uppmanas att kontrollera sina känslor utåt mot sina 

kunder (Hochschild, 2003).  

 

Trots rimligheten i att inte alltid visa alla sina känslor på Facebook återstår dock problemet 

att reducera sina känslor i olika språksammanhang på en mer övergripande, abstrakt nivå. All 

den identitetskonstruktion som sker i samhället, på alla olika sociala arenor, är med och 

skapar de diskurser, de ”filter”, genom vilka vi ser på människan och hennes identitet (Billig, 

2008; Jørgensen & Phillips, 1999; Wood & Kroger, 2000). Om vi tänker oss att föreliggande 

studies resultat är generaliserbart till de tre miljoner svenskar som ägnar sig åt 

identitetskonstruktion på Facebook, så skulle detta tabu att uttrycka starka negativa känslor 
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kunna påverka samhällsdiskurserna kring identitetskonstruktion. Detta skulle i så fall kunna 

innebära att de sätt som den svenska befolkningen framställer sig själva på i forumet 

Facebook i slutändan påverkar hur vi svenskar ser på oss själva som människor.  

 

C5: Ett affektteoretiskt perspektiv på identitetskonstruktion på sociala arenor 

McCullough et al (2003) skriver om vinsten som finns i att bejaka sina känslor istället för att 

direkt formulera om dem. Dessa författare menar att ju fler så kallade ”negativa känslor”, 

exempelvis ilska och sorg, som en människa bejakar och accepterar hos sig själv, desto mer 

positiv blir människan i förlängningen. Detta på grund av att bejakandet av negativa känslor 

är verktyg för att hantera negativa livsomständigheter och snabbare nå tillbaka till äkta 

positiva känslor. Kanske är detta tillämpbart även i ett samhällsperspektiv och skulle då 

innebära att en ökad acceptans för alla sorters känslor skulle vara eftersträvansvärt i olika 

sociala sammanhang. En ökad acceptans för negativa känslor skulle kunna bidra till att den 

inre bekräftelsen (Johnson, 2003) blir vanligare i takt med att betoningen på prestationer i 

sociala sammanhang minskas. Detta skulle på sikt möjligen kunna innebära mindre 

emotionellt stressade (Hermans & Dimaggio, 2007), och därför friskare, individer.  

 

En ökad acceptans för alla sorters känslor skulle ge en sorts diskurs där 

identitetskonstruktionen grundar sig på människans hela biologiska spektrum av känslor, 

snarare än ett önskvärt själv. Rent teoretiskt skulle ett internetbaserat socialt nätverk, där 

medlemmarna försöker täcka in ett så brett spektrum av sina känslor som möjligt, kunna vara 

ett alternativt forum till Facebook. Det är dock väldigt svårt att tänka sig ett sådant forum 

som skulle fungera i praktiken, eftersom individen där skulle utelämna sig själv på ett sätt 

som skulle kunna vändas emot henne i ett samhälle där konkurrensen mellan individer är stor 

och stöd till andra invidider i ett större socialt sammanhang inte ses som ett ideal (Bauman, 

2001; Giddens, 2005). Möjligen är också internetbaserade forum, genom den datateknik som 

finns tillgänglig, ännu för enkla i sin utformning för att kunna ge rättvisa åt en människas 

identitet, enligt ett affektteoretiskt perspektiv. Internetbaserade forum förefaller i många fall 

optimerade för en rak verbal kommunikation då affektiva uttryckssymboler som ”smilies” 

inte har den nyansrikedom som människans kroppsspråk har. Den affektiva nivån av en 

människas identitetskonstruktion tycks på så sätt bli svagare i en internetbaserad miljö.  

 

C6:Det fenomenologiska perspektivet som förklaringsmodell för upplevelsen av diskursen 

Ovan har den kritiska diskursiva analysen visat mönster som pekar på en diskurs för 

Facebooks statusuppdateringar där den ”lyckade individen” betonas. Genom att diskursivt 

förklara identitetskonstruktionen tas fokus automatiskt från fenomenologin, det vill säga från 

individernas egna upplevelser (Langemar, 2008). För att få en tydligare bild av den 

identitetskonstruktion som sker genom Facebooks statusuppdateringar sammanfogas här det 

fenomenologiska perspektivet med det kritiska diskursiva perspektivet. Studiens facebook-

medlemmar upplevde alla sitt skrivande av statusuppdateringar som något positivt och roligt 

samt beskrev att de kände sig bekräftade av läsarnas kommentarer. Den betydelse det hade 

för varje enskild deltagare att få uppleva skrivandet av statusuppdateringar som något positivt 

och betydelsefullt får inte förringas. Deltagarna beskrev vidare att de upplevde starka 

negativa känslor som komplexa och uttryckte en oro för att bli missförstådda om de försökte 

uttrycka dessa känslor i uppdateringarnas textruta med 420 möjliga tecken. De ville heller 

inte ligga andra till last genom att sprida ”negativ energi”. Att möta någon annans starka 
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negativa känslor beskrevs också som svårt eftersom det för deltagarna tycktes uppstå en 

känsla av otillräcklighet inför att kunna hjälpa någon med dessa känslor genom en 

statusuppdateringskommentar.  

 

Att förstå individernas känslomässiga upplevelser bakom den språkliga kommunikation som 

sker på Facebook blir ett sätt att finna den explicita språkliga diskursens implicita 

känslomässiga budskap. I diskursen där den positiva och ”lyckade” individen betonas verkar 

det för de enskilda individerna ingå upplevelser av att ha stor glädje av att skriva 

uppdateringar inom diskursens ramar, samt upplevelser av oro och obehag om diskursens 

ramar överskrids. Då en samhällsdiskurs som fokuserar den självständiga och ”lyckade” 

individen beskrivs är det lätt att felaktigt dra slutsatsen att de enskilda individerna entydigt 

strävar mot denna idealbild. Föreliggande studie tycks istället visa facebookdeltagare som är 

ambivalenta inför denna diskurs. Med beteendeterapeutiska termer (Kåver, 2006) kan det 

uttryckas som att deltagarna förstärks med kommentarer/”gilla”-knapptryckningar då de 

håller sig till diskursen och interagerar med varandra genom positiva budskap utifrån bilden 

av Facebook som nöjesforum. Att gå utanför denna diskurs och ”sprida negativ energi” 

genom att berätta om sina starka negativa känslor ger upphov till bestraffande 

rädsloreaktioner hos deltagarna i form av oro och otillräcklighet. Upprätthållandet av 

diskursen tycks på så sätt ske genom undvikandet av dessa känslor, snarare än en motvilja att 

söka stöd och att själv stödja andra. Diskursen om den självständiga och lyckade individen 

sätter ramen för identitetskonstruktion genom Facebooks statusuppdateringar. Denna diskurs 

tycks på individnivå skapa ambivalenta känslor som består i glädjen och nyttan i att följa 

diskursens ramar och rädslan för att kliva över gränsen, där det sistnämnda måhända är det 

som på individnivå upprätthåller diskursen.  

 

Metoddiskussion 

Fenomenet identitetskonstruktion på Facebook är relativt outforskat och lämpar sig därför väl 

för en bred och explorativ ansats där jag som forskare, som den förste i ledet, måste hitta 

egna vägar till att undersöka fenomenet. Detta har fördelen att nya kreativa upptäckter kan 

göras, men nackdelen att jag som forskaren riskerar att ta för stor plats i forskningen, det vill 

säga att en godtycklig subjektivitet i alltför hög grad influerar resultaten. För att minska den 

godtyckliga subjektiviteten och öka validiteten utfördes en rad olika överväganden. En 

loggbok fördes under hela forskningsprocessen (för närmare beskrivning av loggboken, se 

sid. 12). För att prova ut såväl intervjumall som diskursanalytiska verktyg använde jag mig 

av en slags dialogisk validitet (se sid. 13) då jag tog hjälp av en facebookmedlems 

upplevelser av dessa verktyg genom en pilotstudie och använde de verktyg som genererade 

användbar information utifrån det pragmatiska valideringskriteriet (se sid. 13). Medvetet 

valdes många olika analysverktyg ut för den diskursiva textanalysen. Detta gjordes för att 

öka möjligheten att undersöka texten utifrån många olika perspektiv och minimera egna 

förhastade slutsatser (för närmare beskrivning av pilotstudien, se sid. 15).  

 

Det är svårt att veta på vilka sätt som observationen av statusuppdateringarna kan ha påverkat 

undersökningsdeltagarna. Tre av de fem undersökningsdeltagarna hävdade själva under 

intervjun att de uppdaterade sin status 2-4 gånger oftare än vanligt under 

undersökningsveckan, med förklaringen att det hände mer än vanligt den veckan och att de 

då brukar uppdaterar mer. Det är dock möjligt att medvetenheten om att deras 
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statusuppdateringar observerades kan ha bidragit till det ökade antalet uppdateringar som 

gjordes. De dagar som jag hade tillgång till deltagarnas konton innan undersökningsveckan 

började (se sid. 17) tittade jag som hastigast på hur undersökningsdeltagarna uppdaterade. 

Utifrån detta tyckte jag mig inte se någon skillnad i karaktär mellan de uppdateringar som 

skrivits före undersökningsveckan jämfört med de uppdateringar som studerades.  

 

I intervjumallen (appendix 2) finns uttrycket ”negativa uppdateringar” i en intervjufråga. 

Detta uttryck användes av mig som intervjuare under intervjuns gång för att beteckna de 

uppdateringar som innehöll känslor som subjektivt upplevdes som negativa, vilket för 

undersökningsdeltagarna ofta var ilska eller sorg. Det finns en risk att användandet av 

begreppet ”negativa känslor” signalerat en värdering till intervjudeltagaren om att vissa 

känslor är negativa, oönskade, och att detta skapat en tendens hos undersökningsdeltagarna 

att i sina positioneringar i intervjun distansera sig från dessa känslor. Något som talar mot 

denna tendens av distansering är dock att undersökningsdeltagarna tydligare beskrev sina så 

kallade ”negativa känslor” inför mig i intervjun än de gjort i sina statusuppdateringar. Det är 

även omöjligt att i efterhand veta om det uppstod begreppsförvirring kring uttrycket 

”negativa känslor”. Enligt min egen bedömning framkom begreppets mening i det 

sammanhang som det uttrycktes, men för att minimera risken för begreppsförvirring hade jag 

med fördel kunnat definiera begreppet explicit då det introducerades i intervjun. I övrigt 

under intervjun ställdes inledningsvis öppna frågor för att undvika att rikta undersöknings-

deltagarnas svar till mina egna intresseområden. Efter de öppna frågorna ställdes följdfrågor 

utifrån den information som behövde klargöras. Jag hade även för vana att med jämna 

mellanrum sammanfatta det senaste som undersökningsdeltagaren sagt för att försäkra mig 

om jag förstått honom eller henne på det sätt som han/hon menat. Dock finns, som Alvesson 

och Deetz (2000) påpekar, alltid en påverkansfaktor i ett intervjusammanhang som inte kan 

minimeras eller kontrolleras eftersom forskningsintervjun i sig är ett språkligt sammanhang. 

 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant så som deltagaren uttryckte sig för att inte utesluta 

information redan i detta stadie. Analysen av materialet skedde i flera olika steg, såväl genom 

vertikal och horisontell analys. Detta gjordes för att inte som forskare reducera materialet 

alltför snabbt utifrån sina egna premisser och därmed missa skillnader mellan individer som 

kan berika en resultpresentation på gruppnivå.  

 

Undersökningsdeltagarna i föreliggande studie valdes för att de uppdaterade både 

regelbundet och ofta. Genom sitt frekventa uppdaterande antogs de vara goda representanter 

för att tydliggöra diskursen som sätter ramarna för identitetskonstruktion genom 

statusuppdateringar på Facebook samt för att belysa medlemmarnas egna upplevelser av att 

uppdatera sin status på Facebook. Genom att undersöka fenomenet statusuppdateringar på 

Facebook, som kan antas vara tydligast hos dem som oftast uppdaterar sin status, 

argumenterar jag för att det som detta fenomen innehåller för studiens undersöknings-

deltagare även finns hos fler facebookmedlemmar som ingår i samma diskurs, enligt en 

analytisk generalisering (se sid. 13). De fem undersökningsdeltagarna tillhör en relativt 

homogen grupp där samtliga bor i en storstad, är i trettioårsåldern, har en god 

socioekonomisk status och uppdaterar sin status minst fem gånger per vecka. Utifrån en 

statistisk generalisering är det därför tveksamt om studiens resultat kan göra anspråk på att 

innefatta de facebookdeltagare där bakgrundsvariabler som ålder, bostadsort och 
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socioekonomisk status skiljer sig från den undersökta gruppen. Vidare studier får utvisa 

vilken typ av generaliseringsanspråk som bäst beskriver statusuppdaterandet på Facebook. 

 

Avslutande kommentarer kring metodval 

Studien anlägger en dialogisk metodologisk och teoretisk ansats då två epistemologiskt 

skilda metoder (diskurspsykologisk metod och empirisk fenomenologisk psykologisk metod) 

samt teorier från tre skilda akademiska discipliner (sociologi, filosofi, psykologi) dialogiskt 

samverkar för att underlätta förståelsen för identitetskonstruktion genom Facebooks 

statusuppdateringar. Detta har både för- och nackdelar. Nackdelarna kan vara en brist på 

fördjupning inom de olika teoretiska områdena, att studien blir alltför lång och spretig samt 

en lockelse att utifrån dessa skilda discipliner spekulera och gå för långt i sina slutsatser. 

Resultatet kan ses som rörigt och ”ovetenskapligt”. Fördelarna, att fördjupa förståelsen för 

fenomenet statusuppdateringar utifrån flera perspektiv, samt möjligheten till vidareutveckling 

av tankar kring identitetskonstruktion kan dock sägas överväga nackdelarna. Identiteten är ett 

fenomen som är lika komplext som människan själv och för att öka förståelsen kring detta 

fenomen kan det för forskaren vara befogat att studera identiteten utifrån de olika perspektiv 

som forskaren uppfattar att situationen kräver. 

 

Genom att studera de skrivna statusuppdateringarna (”utifrånperspektivet”) gavs information 

om hur uppdateringarna faktiskt skrevs och hur de för en okänd läsare uppfattades. Genom 

intervjun gavs, i de flesta fall, fördjupande information om deltagarens tankar och känslor i 

uppdateringssituationen (”inifrånperspektivet”). Dessa bägge perspektiv kompletterade 

varandra och fördjupade förståelsen för statusuppdaterandet. Ibland omkullkastade 

informationen från intervjun helt en tidigare tolkning från textanalysen. Det skapades en 

slags hermeneutisk cirkel (Kvale, 1997) där en förståelse för deltagarens upplevelser (synen 

på statusuppdateringar som scen) gav en större förståelse för deltagarens skrivna 

statusuppdateringar (repliker) och tvärtom. I slutändan skapade den diskursiva textanalysen 

och den fenomenologiska intervjuanalysen tillsammans en större helhetsförståelse för 

identitetskonstruktionen som fenomen, det vill säga ”helheten”. Det är upp till läsaren att i en 

validerande dialog tillsammans med forskaren bedöma hur logiska och användbara dessa 

metoder förefaller vara i denna studie. 

 

Förslag till framtida forskning 

Eftersom detta, mig veterligen, är den första psykologiska studien kring hur identiteten 

konstrueras genom Facebooks statusuppdateringar behövs vidare forskning kring identitets-

konstruktion genom dessa uppdateringar samt andra kommunikativa funktioner på Facebook. 

En sådan forskning kan med fördel innefatta en heterogen grupp facebookdeltagare där 

deltagarna skiljer sig åt i ålder, bostadsort, socioekonomisk status och uppdateringsfrekvens. 

Även studier av identitetskonstruktion i andra sociala nätverk välkomnas för att få en större 

överblick av den identitetskonstruktion som sker i populära sociala nätverk och för att testa 

hypotesen om att fokus på individuell yttre bekräftelse är tongivande även i andra sociala 

nätverk. Särskilt intressant vore det att i en sådan studie närmare undersöka negativa känslors 

eventuella transformering till positiva uttryckssätt.  

 

Slutligen efterlyses fler psykologiska studier som utifrån en dialogisk metodologisk och 

teoretisk ansats undersöker identitetskonstruktionen i det globaliserade samhället och dess 
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psykologiska konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. En bred och innovativ ansats 

kan skapa nya perspektiv på samtidens identitetskonstruktion och höja medvetenheten kring 

samhällets dominerande diskurser om vad en människa är. Ett alltför snävt och 

individbaserad fokus på identiteten inom psykologin tenderar istället att undergräva den 

sociala förändringspotential som psykologiska studier kan få för samhällsutvecklingen 

(Hepburn & Jackson, 2009).  
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