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Abstract 

Social media on the internet allows both public and private actors to communicate with each 
other. The aim of this qualitative study is to explore the relationship between the public and the 
private in social media on the internet, specifically with emphasis on the identities which are 
shaped in this relationship. The social media explored in this study is the micro blog Twitter. 
Data was collected from the pages of three public and private actors on Twitter, specifically 
with concern to their interaction with public and/or private actors. The data was analysed with 
support in sociological theories on modernity, identity, self-identity, socialisation and Erving 
Goffman's theories on everyday expression. The results show that expressions of public 
identities from public actors are interwoven with expressions of private identities in the 
interaction with private actors. One of the study's main findings is the individualisation of public 
actors on Twitter in the interaction with private actors. Sometimes, the authority is shifted from 
the public actors to the private actors, which support the theory of the individualisation of public 
actors on the micro blog Twitter. 
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Förord 
 

Jag vill poängtera att den här uppsatsen inte ämnar att göra några politiska anspråk. Det kan 
tyckas att min hållning till de samhälliga teorier som jag presenterar här är kritisk, och att jag 
anser att vi är på väg åt fel håll. Några sådana anspråk har inte varit min avsikt. Och jag ser 
heller inte dessa teorier som någonting enbart positivt eller negativt. Några sådana anspråk är 
inte den här studiens uppgift att föra fram, men det är svårt att undkomma. Det personliga är 
politiskt, heter det.  

Till sist vill jag tacka min handledare för all inspiration och allt stöd under den här perioden. 
Konsten att bygga ut en naiv fråga från sin student, "hur sociala är egentligen sociala medier", 
till att innefatta samhälliga teorier är av guld värt för en universitetsstudent. Min erfarenhet 
vittnar om hur viktigt det är att ha ett sådant starkt stöd och engagemang som Ragnhild Mogren 
har erbjudit mig under höstterminen 2009. 
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 It's Time to Twitter  

I december 2006 utnämnde Time Magazine "You" till årets person. Omslaget var en bild på en 
datorskärm med YouTubes videospelare, med undertiteln "Yes, you. You control the 
information age. Welcome to your world."1 Årets person 2006 var allihopa var för sig, 
informationsåldern var världen som skulle kontrolleras, och alla kontrollerade den. Sociala 
medier på Internet är kontrollen av informationsåldern som Time talade om: här skapas och 
delas information mellan användare och alla är välkomna. Enligt alexa.com, en hemsida som 
samlar in data om världens internettrafik2, ligger Twitter på 13e plats i världen, medan andra 
"social media websites" som Facebook, Yahoo, YouTube och MSN ligger i topp tio.   
 
Men vad är Twitter? Twitter är en blogg i mikroformat. Varje inlägg en användare lägger upp 
på sin personliga Twitter-sida är begränsat till 140 tecken. Det som möjliggör konnektiviteten 
på Twitter är att aktörer kan välja att följa andra aktörer med en funktion som ständigt skickar 
de inlägg som en aktör skriver till följaren. Man bygger på så sätt upp sitt nätverk, och kan 
snabbt och enkelt välja vilka aktörer man vill följa och dela sin information med. Den korta och 
nätverkande kommunikationen på Twitter betyder att alla (som har demokratisk tillgång till 
internet) kan finnas på Twitter. Och där alla finns vill också offentliga personer som 
representerar företag, politiker eller kändisar, finnas för att dra nytta av den konnektivitet till 
konsumenter som Twitter och andra sociala medier på internet erbjuder. En enkel 
litteratursökning på Amazon.com ger otaliga exempel på böcker med titlar som Twitter Power: 
How to Dominate Your Market One Tweet at a Time; Twitter means business: how 
microblogging can help or hurt your company; Social Media Marketing och Twitter: How Short 
Messages Can Make A Big Difference To Your Business 3. Twitter har själva en del av sin 
hemsida dedikerad till att hjälpa företag att komma i kontakt med sina kunder4.  
 
Vad betyder då detta förhållande för individen på internet? Hur sociala är egentligen de sociala 
medierna? Hur tar sig våra identiteter uttryck i detta samspel mellan det privata och det 
offentliga, och hur påverkas aktörer på Twitter av detta förhållande? För att kunna få kunskap 
om detta förhållande, hur det tar sig uttryck och vad som utmärker aktörernas identiteter som 
formas i detta samspel kommer jag i den här studien först ge en bakgrund till sociala medier, 
bloggar och Twitter på internet. Efter bakgrunden kan mitt syfte formuleras, som sedan leder till 
min teoretiska referensram som kommer att ligga inom området för globalisering, modernitet, 
socialisation och identitet. 

                                                      
1 http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html (hämtat 20091104) 
2 http://www.alexa.com/company (hämtat 20091104) 
3 http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss?url=search-alias%3Daps&field-
keywords=twitter&x=0&y=0 (hämtad 20091104) 
4 http://business.twitter.com/twitter101 
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Individen i sociala medier och bloggar 

Den här studien intresserar sig som sagt för webbsidan Twitter, som räknas till de sociala 
medierna på internet. Det finns olika definitioner av sociala medier, men i den här 
undersökningen kommer iCrossings definition i What is Social Media? (Mayfield, 2008) att 
användas. Mayfield beskriver sociala medier med fem karaktärsdrag: deltagande; öppenhet; 
konversation; gemenskap och konnektivitet. Enligt Mayfield fungerar begreppet sociala medier 
som ett övergripande begrepp som innefattar sociala nätvärk. Hit kan Facebook, MySpace och 
Twitter räknas. Sociala nätverkssidor är personliga sidor som användaren själv kan utforma, 
nätverka, konversera, samt skapa och dela information med andra aktörer (Mayfield, 2008).  
 
Clay Shirky (2009) berättar om hur individer sprider information mellan sig själva via sociala 
medier, och skapar på så sätt kollektiva handlingar av ett gytter av individuella röster. I boken 
Here comes everybody fokuserar Shirky på hur individer formar grupper med hjälp av sociala 
medier. Teknologin gör det möjligt för individer som aldrig tidigare har träffat varandra ansikte 
mot ansikte att kommunicera och organisera. Däremot är undertiteln avslöjande: The Power to 
Organize Without Organizations vittnar om en individcentrerad kommunikation utan något 
centralt organ.  
 
En fråga som kan vara värd att belysa i relation till hur Shirky diskuterar sociala medier ställer 
Paul Hodkinson (2007): om internet är en gränslös arena för bildandet av grupper och 
gemenskaper, som Shirky (2009) vittnar om, kan bloggar ha en motsatt effekt, och bidra till en 
individualiserad kultur? Hodkinson (2007) ser bloggar som utformade kring individer snarare än 
grupper. I sin text menar Hodkinson att sociologen Zygmunt Baumans bakgrund till det 
individualiserade samhällets uppkomst och orsak (huvudsakligen kapitalism och en 
kommersialiserad kultur), står i stor skuld till kommunikationsmöjligheterna på internet (s. 
627). Hodkinson (2007) särskiljer emellertid den specifika bloggformen på ett konkret sätt: 

...rather than occurring in the context of shared space in which behaviour and content is 
governed primarily by group norms, the majority of interactions take place on the personal 
territory of one individual and are initiated, centered around and regulated by that 
individual. (s. 632) 

Jag kommer att redogöra mer för Baumans (2001) individualiserade samhälle och "flytande 
modernitet" i min teoretiska referensram längre fram i uppsatsen. Det är värt att nämna hur 
Hodkinson (2007) diskuterar Baumans teorier i relation till just kommunikation på internet. 
Hodkinson ser en individualiserad form av kommunikation på internet, och menar att individen 
nu har lagt ut det privata i det offentliga rummet. 
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Det privata blir offentligt - bloggen som identitetsskapande 
process 

Tidigare forskning visar också att skiljelinjen mellan det privata och det offentliga suddas ut 
med hjälp av internet och bloggandet. Ordet blogg är en förkortning på "weblogs". Ordet har sin 
grund i personliga dagböcker som görs offentliga för potentiellt miljontals av läsare. Hodkinson 
(2007) förklarar bloggande som social kommunikation i form av individualistiska dagböcker (s. 
627). Meredith Badger (2004) menar att bloggar intar en dikotomiserad position genom att vara 
en privat disposition på en offentlig arena. Med detta syftar författaren på den konnektivitet som 
internet och bloggar erbjuder; men det är en individualiserad "social" interaktion som sker. 
Bloggandets förstapersonsberättande bidrar till en känsla av intimitet mellan författaren och 
läsaren, som om det vore en konversation mellan två individer (ibid.). Antonijevic och Gurak 
(2008) menar att sammanvävningen mellan det privata och det offentliga blir det mest 
intressanta perspektivet att studera bloggar utifrån och citerar en Pew Internet and American 
Life Project5-rapport som visar att det populäraste ämnet bland bloggare är "jag" (s. 63). Om nu 
"jag" är det populäraste ämnet på bloggar blir, i min mening, bilden av det offentliggjorda 
privatlivet tydligt; individens jag är i centrum på den offentliga arenan.  
 
Antonijevic och Gurak (2008) vill lägga till ett karaktärsdrag i vad de kallar för "the duo of 
public-private" och beskriver bloggandet som en identitetskapande process (s. 65). Författarna 
poängterar att bloggar erbjuder läsarna av bloggen konversationer med utvalda aspekter av 
bloggarens personliga liv; den identitet som bloggaren väljer att visa upp. Bloggens 
karaktärsdrag av att samtidigt vara privat och offentlig möjliggör formandet av både 
individuella identiteter och gruppidentiteter (ibid.). Bloggandets förstapersonsberättandeform 
och ständiga erbjudanden till självpresentation bidrar enligt författarna till en individuell 
identitetsskapande process. Samtidigt är internet och bloggandet i sig nätverkande (Wellman, 
2001a), och med hjälp av länkar och funktioner för läsare att kommentera blogginlägg så skapar 
bloggaren sin gruppidentitet på internet:  

Being at the same time private and public, individual and collective, Weblogs invoke the 
notion of a contradictory genre and activity, with “you,” “me” and everyone in between 
being brought into a single, semiprivate or semipublic space and experience (ibid., s. 64). 

Vidare menar författarna att om vi väljer att se bloggar som offentliga dagböcker, så måste vi 
förstå bloggandets nätverkande som processer. Bloggen är en process för individer att länkas 
samman, och bloggen bör också, med tanke på bloggen som ett kronologisk berättande om sig 
själv, ses som "the process of me" (ibid., s. 65). På detta sätt menar författarna att bloggar är 
samtidigt privata och offentliga och kan därför inte vara antingen eller. Bloggen fungerar precis 
som en vanlig dagbok i det att man "skriver sig själv" genom presentationer av personliga 
händelser och sin tankevärld, samtidigt som bloggen fungerar som en "omskrivning av sig själv" 
genom interaktionen med läsarna (ibid.).  
 

                                                      
5 http://www.pewinternet.org/ 
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Ekstrand (2006) ser i sin magisteruppsats på Högskolan i Borås att denna process, bloggen och 
skrivandet av jaget, är stadd i förändring, och här kan det vara intressant att knyta det som 
Antonijevic och Gurak (2008) har diskuterat i stycket innan. Ekstrand (2006) säger att hennes 
informanter kan "skapa sig själva under resans gång", och tar upp frågor om gränser för 
identiteter och roller via bloggen (s. 47). För Ekstrand sker identitetsskapandet i tänjandet av 
gränser för hur och vad hennes informanter väljer att skriva om på sin blogg. Precis som 
Antonijevic och Gurak (2008) och Badger (2004) menar, visar Ekstrand att individen väljer 
vilken identitet som ska visas upp på bloggen. 
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Syfte och frågeställningar 

Mot den tidigare forskningen som nyss har presenterats har jag valt att titta på mikrobloggen 
Twitter. Som tidigare nämnt är Twitter både en blogg och ett forum för socialt nätverkande. I 
och med det har Twitter stora begränsningar till skillnad från en vanlig blogg eller större sociala 
medier så som Facebook eller MySpace, men detta har lett till nya möjligheter och 
förutsättningar för kommunikation. Twitter erbjuder snabb och kort kommunikation mellan 
aktörer, och har på det viset skapat förhållanden som gör att privatpersoner kan se, följa och 
kommunicera med offentliga personer på ett personligt plan. Denna kommunikation sker 
därmed också på en öppen, offentlig arena, och inte i det privata rummet. Vi kan då tala om en 
privat sfär och en offentlig sfär som möts i en offentlig miljö. 
 
Jag anser att Twitter är ett ypperligt exempel på hur det privata  läggs ut i det det offentliga. Det 
offentliga rummet som internet är har blivit en mötesplats för både offentliga och privata 
framträdande. Detta kan ta sig uttryck på Twitter, i vanliga bloggar och i andra sociala medier. 
 
Syftet med den här studien är att belysa relationen mellan det privata och det offentliga i sociala 
medier på internet, speciellt med avseende på de identiteter som formas i denna relation. Ur 
detta syfte har tre frågeställningar formulerats: 
 

• Hur samspelar aktörer på Twitter? 
• Hur kan vi förstå detta samspel som uttryck för det privata och det offentliga? 
• Vad utmärker de identiteter som formas i detta samspel? 

 
Jag har i min bakgrund beskrivit hur tidigare forskning har studerat bloggar och kommunikation 
på internet, men nu bör jag lägga min teoretiska referensram inom området för mitt syfte och 
frågeställningar. Jag kommer i nästa kapitel att diskutera samhällsteorier om modernitet, 
globalisering och individualisering, och hur detta har lett fram till en nätverkande individualism 
som sätter individen i fokus för kommunikation på internet.  
 
I syftet framgår det också att jag sätter individen i centrum för den här studien, och jag bör 
därför beskriva hur jag ser på individens plats i det globala samhället, och diskutera hur 
identiteter kan formas i moderniteten. Därför ser jag socialisation som centralt för den här 
studien och kommer ägna den senare delen av mitt teorikapitel till att redogöra för 
socialisationsprocesser och hur individen framträder på den offentliga arenan.  
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Från modernitet, globalisering och 
individualisering till nätverkande 
individualism och flytande identitet 

Centrala teman i den här undersökningen är sammanvävning och dialektik. Globaliseringen har 
vävt samman det globala med det lokala och fött fram en känsla av en "glokal" värld och idag 
talar man om en nätverkande individualism (Wellman, 2002, 2001a, 2001b). Internet är en stor 
del av globaliseringen, och är både en produkt av och bidragande orsak till globaliseringen 
(Thörn, 2006). Men hur kan vi då beskriva den tid som denna nätverkande individualism 
framträder i, och hur kan vi förstå begreppet identitet i en tid av globalisering och 
individualisering? Jag kommer börja min teoretiska referensram med att redogöra för det 
Anthony Giddens och Zygmunt Bauman kallar för modernitet, eller senmodernitet, för att leda 
dessa samhälliga teorier till den nätverkande individualismen som tack vare internet har 
förstärkt de individualiserade kommunikationsformerna i samhället.  

Modernitet = globalisering 

Eftersom den här undersökningen inriktar sig på individens plats i det globala samhället 
kommer jag att diskutera hur individen påverkas av globalisering och modernitet utifrån ett 
antal sociologiska tänkare. Globalisering är ett så oerhört stort fenomen och begrepp att ta itu 
med, och det är inte den här undersökningens uppgift att kartlägga alla aspekter. Däremot måste 
en bakgrund till det globaliserade samhället ges, som grundar sig i teorier om modernitet.  
 
Anthony Giddens (2003) argumenterar för att vår tidsepok är färgad av 16- 1700-talets 
upplysning; tron på vetenskapen, det rationella och förkastningen av religionen till förmån för 
den praktiska vardagen (s. 1). Globalisering är ett centralt kännetecken för vad Giddens och 
Zygmunt Bauman kallar modernitet. Giddens beskriver i boken Modernity and Self-Identity 
(1991) sin syn på modernitet: 

modernity radically alters the nature of day-to-day social life and affect the most personal 
aspects of our experience... an increasing interconnection between the two 'extremes' of 
extensionality and intentionality: globalising influences on the one hand and personal 
dispositions on the other. (s. 1). 
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Globaliseringen påverkar enligt Giddens (1991) varje individ på ett intimt plan, vilket illustreras 
i citatet ovan. Detta via förändringen av äktenskap, sexuell jämlikhet och traditionens 
minskande betydelse. Giddens menar att ju mer traditioner förlorar sitt grepp desto mer måste 
individen forma sin vardag i en dialektik mellan det globala och det lokala (s. 5). Globalisering 
är för Giddens därför ingenting som är utanför individen, i det politiska och ekonomiska 
rummet, utan är något som är väl påtaglig för varje individs vardagsliv (s. 12).  
 
Giddens (1991) beskriver vidare separationen av tid och rum som en aspekt av moderniteten; i 
tidigare åldrar har tid och rum alltid varit kopplade genom spatial plats. Denna aspekt talar även 
Bauman (2000) om.  Det Bauman kallar för flytande modernitet innefattar att rum numera kan 
korsas på nolltid genom nya informationsteknologier, och det är tiden som har ett större 
strategiskt värde än vad rummet har (s. 117).  Effekten av detta är en omedelbarhet som tidigare 
inte har varit teknologiskt möjlig, något som både Bauman och Giddens (1991) tillskriver 
moderniteten.  
 
Zygmunt Bauman beskriver i boken Liquid Modernity (2000) hur det solida samhället, med 
dess tydliga gränser mellan tid och rum, nationer, traditioner, roller och identiteter, har ersatts av 
en flytande vardag där globaliseringens aspekter ständigt flyttar om gränser, bryter upp 
traditioner och sätter individen i ett nytt ansvarstagande för sitt eget liv. Bauman kallar det för 
flytande krafter som har flyttat fokus från system till samhälle, från politik till livspolitik och 
från makronivå (kollektivet) till mikronivå (individen) (s. 7). Det har nu blivit den enskilda 
individens uppgift att söka svar från andra enskilda individer på hur ens eget liv kan formas. 
Bauman fångar det individualiserade samhällets karaktär med följande citat: 

No more great leaders to tell you what to do and to release you from responsibility for the 
consequences of your doings; in the world of individuals, there are only other individuals 
from which you may draw examples of how to go about your life-business, bearing full 
responsibility for the consequences of investing your trust in this example rather than 
another. (s. 30) 

Bauman (2000) beskriver vidare hur kollektiva handlingar och agendor innan moderniteten kom 
från folk i de lägre klasskikten som hade få resurser, och med det också färre valmöjligheter, 
som kompensation för sin individuella svaghet. Frigörelsen av individen, med kapitalismens 
ekonomiska utveckling, har inneburit att individen idag svarar inför sig själv. Bauman (2001) 
menar att det individualiserade samhället är vårt öde, inte ett val (s. 46), och diskuterar 
medborgarens förlust mot individen i samhällets individualisering; det som uppmuntrar 
individen ut i det offentliga rummet är ett desperat behov av nätverkande (2000, s. 37). "It is 
now the public sphere which badly needs defense against the invading private" argumenterar 
Bauman vidare (s. 51).  
 
Giddens (1991) refererar till Richard Sennett när han talar om narcissism och jaget i relation till 
moderniteten (s. 170). Jaget ställer sig alltid frågan "vad betyder det här för just mig" i Giddens 
modernitet. Narcissism är för Sennett att relatera utomstående (externa) händelser till jagets 
behov och begär (ibid.). Detta har enligt Sennett lett till att den offentliga platsen har urholkats 
till individuella förbipasserare. Folk söker i sitt personliga liv det som förnekas dem i 
offentligheten (ibid.). Detta ställer sig Giddens något kritiskt till och snuddar vid internets 
konnektivitet med följande citat: 
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For modern urban settings provide a diversity of opportunities for individuals to search out 
others of like interests and form associations with them, as well as offering more chance for 
the cultivation of a diversity of interests or pursuits in general (s. 174). 

Politik har i och med denna utveckling, enligt Bauman (2000) och Giddens (1991), blivit ersatt 
av livspolitik. Det är vad varje enskild individ kan göra för sin egen skull för att ta itu med egna 
privata problem, inte vad en grupp eller kollektiv skulle kunna åstadkomma om de gick samman 
(s. 65). Thörn (2006) förtydligar detta fenomen med formuleringen "Vi kan alltså tala om en 
individualisering av det politiska handlandet, och detta är en viktig dimension av framväxten av 
vad som kan karaktäriseras som livspolitik." (s. 177). För Thörn formar ekonomiska, statliga 
och kulturella institutioner våra privata liv, precis som Giddens (1991) och Bauman (2000) har 
beskrivit modernitetens effekter. Det är vad Thörn (2006) kallar för en politisering av det 
privata. Våra vardagsliv är starkt influerat av samhällets strukturella maktrelationer, och gränsen 
mellan det politiska och det privata suddas ut allt mer (s. 178).  Denna livspolitik har enligt 
Giddens (1991) gjort att jaget blivit reflexivt som ständigt övervakar och omorganisera sig för 
att skapa sin självidentitet.  
 
Men varför är det här intressant för studier om kommunikation på internet? Håkan Thörn 
skriver vidare i Globaliseringens dimensioner (2006) att medialiseringprocessen av vårt sociala 
liv, genom tecken, symboler och bilder via informationsteknologier, har bidragit till dagens 
globaliserade västvärld (s. 110). Internet måste i ljuset av detta ses som huvudportalen för dessa 
medialiseringsprocesser under senare år, främst med social medier som låter människor 
oberoende av geografiska avstånd att komma i kontakt med varandra. Denna typ av interaktion 
definierar Thörn som "den medierade interaktionen" (s. 112). Till detta räknas t.ex. telefon, brev 
och, framför allt på senare tid också internet. Thörn fångar betydelsen av internet i dagens 
modernitet med följande citat: 

Samhällsvetenskapliga analyser understryker oftast att modernitet och globalisering innebär 
en ökad betydelse för de två senare interaktionsformerna, på bekostnad av den första6. Detta 
är innebörden i tesen om att moderniseringen och globaliseringen har medfört en tilltagande 
medialisering av det sociala livet. (s. 112). 

Så här efter Thörns diskussion om internet och globalisering vill jag leda vidare diskussionen 
till teorier om den nätverkande individualism som internet har hjälpt att forma. Personligt 
nätverkande står nu i centrum för kommunikation på internet, och på det här viset bör vi förstå 
modernitetens och globaliseringens effekter på bloggandet och i sociala medier. Jag låter Barry 
Wellman förklara vidare i stycket nedan. 

                                                      
6 Thörn definierar tre interaktionsformer utifrån sociologen John B Thompson: den direkta 
interaktionen (face-to-face); den medierade interaktionen (som beskrivits i stycket innan) och till 
sist den medierade kvasi-interaktionen. Till den sistnämnde räknas tv, böcker och tidningar, eller 
"kulturella uttrycksformer". Den kallas kvasi eftersom interaktionsformen är monologisk (Thörn, 
2006, s. 112).  
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Nätverkande individualism 

Den kanadensiska sociologen Barry Wellman har forskat mycket kring hur det västerländska 
samhället gått från grupporienterade relationer till nätverkande individualism (Wellman, 2001a, 
2001b, 2002). Internet har spelat en stor roll i denna utveckling, vilket Wellman argumenterar 
för i Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism (2002). Individer interagerar med 
andra individer, och det som i tidigare samhällen sågs som kollektiva och närande 
kommunikationer har blivit ett fragmenterat och personligt nätverk. Wellman poängterar att 
dessa samhällen har funnits under lång tid, men att den informationsteknologiska utvecklingen 
med internet har fört fram denna typ som den dominerande samhällsformen. Med sociala medier 
på internet blir det en s.k. positiv feedback-loop mellan den övergripande, rådande 
kommunikationsformen i samhället och kommunikation på internet; båda spär på varandra:  

Just as the flexibility of less-bounded, spatially dispersed, social networks creates demand 
for collaborative communication and information sharing, the rapid development of 
computer-communications networks nourishes societal transitions from little boxes to 
social networks (s. 2).  

Wellman (2002) menar att internet bidrar till glokalisering: vi kommunicerar från plats till plats, 
i vårt hem eller på vår arbetsplats och känslan av plats går aldrig förlorad. Vi är ständigt bundna 
till vår lokala, spatiala värld samtidigt som vi suddar ut platsbunden kommunikation med 
internets globala räckvidd (Wellman, 2002). Men internetkonton är personligt bundna, och 
kommunikation via internet sker därför mellan individer, och inte platser. Det är detta som 
Wellman menar med nätverkad individualism (s. 5), och det är även det som Time menar med 
omslaget till årets person 2006. Wellman et. al. (2003) beskriver hur internet förstärker redan 
existerande kommunikationsformer i samhället. I västvärlden förstärks därmed den nätverkande 
individualismen som moderniteten  har lett fram till.  
 
Utifrån dessa sociologiska teorier om modernitet och det individualiserade samhället ser jag det 
därför som intressant att diskutera begreppet identitet, och hur det relaterar till modernitetens 
aspekter. Anthony Giddens (1991) sätter båda begreppen, modernitet och identitet, i titeln på sin 
bok; de både hör ihop och bör därför diskuteras utifrån varandra. Men jag börjar med att 
klargöra hur jag ser på identitet i den här uppsatsen, och hur identitet kan diskuteras med 
nätverkssamhället som bakgrund.  
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Identitet i samhällets dialektik 

Anthony Giddens och Zygmunt Baumans syn på modernitet är centrala för den här 
undersökningen, och jag kommer att ägna en del av teorin till deras förhållningssätt till identitet 
och identitetsskapande i moderniteten. Jag kommer i senare kapitel redogöra för vad Berger och 
Luckman (1979) kallar för samhällets dialektik: samspelet mellan den objektiva och subjektiva 
verkligheten. Men jag börjar med att redogöra för hur jag ser på begreppet identitet i den här 
studien. 
 
Utifrån Bauman (2000), Castells (2004) och Giddens (1991) ser jag i den här uppsatsen identitet 
som socialt situerat och något som hela tiden skapas av aktörer genom interaktion med 
varandra. Det är intressant att poängtera hur Manuel Castells (2004) för sin diskussion om 
identiteter som sociala konstruktioner, eftersom Castells menar att det även går att tala om 
individualism som en kollektiv identitet (s. 7). Castells diskuterar identitet ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv och menar att vi också kan förstå identitet i en historisk och 
social kontext.  
 
Castells (2004) gör en viktig distinktion mellan roller och identitet, något som är värt att 
poängtera eftersom min teoretiska referensram innefattar socialisationsteorier utifrån Berger och 
Luckman (1979) och Goffman (1959). Med Giddens (1991) som bakgrund menar Castells 
(2004) att identiteter är starkare resurser för meningsskapande än vad roller är på grund av den 
självkonstruktion som begreppet identitet innebär. Castells använder i den här diskussionen om 
identitet begreppet individuation, som syftar på en individualisering av begreppet identitet, 
något som Castells använder för att särskilja roller och identitet. Roller är också för Castells 
funktioner för handlande en individ tar på sig, medan identiteter organiserar mening. Mening är 
för Castells sociala aktörers symboliska identifikationer som ger syfte åt deras handlingar. 
Castells menar att roller bara kan bli till identiteter om sociala aktörer internaliserar dem, vilket 
inte alltid behöver vara fallet (s. 7).  
 
Enligt Castells (2004) är nätverkssamhällets uppkomst den specifika kontext vi nu måste 
diskutera identitet utifrån. Castells menar att nätverkssamhällets sammanvävning av det lokala 
och det globala måste tillskrivas konstruktionen av identitet (s. 10-1). I nätverkssamhället menar 
Castells att mening ges från en primär identitet, en identitet som ramar in "de andra" aktörerna 
(s. 7). Något som Castells slår fast i sin diskussion om defensiva identiteter (t.ex. religiös 
fundamentalism och nationalism) är att när världen blir för stor för individen att kontrollera 
försöker individen "krympa" sin värld tillbaka inom räckhåll. När nätverksamhället upplöser 
gränsen mellan tid och rum förankrar sig individer fast i sin lokalitet som grund för menings- 
och identitetsskapande (s. 69). Men hur kan vi förstå identiteter mot bakgrunden av 
globalisering och modernitet? 
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Flytande identitet i moderniteten 

I The Individualized Society (2001) talar Zygmunt Bauman i kapitlet "Identity in the globalizing 
world" om hur identiteter idag är en ständig process. Bauman beskriver individualisering som 
transformationen av den mänskliga identiteten från en självklarhet till en process, eller uppgift 
som individen har det yttersta ansvaret för, inte nationen eller kollektivet. "Needing to become 
what one is is the feature of modern living" (s. 144). Identitet i moderniteten, med avseende på 
globaliseringsprocesser, menar Bauman, är snarare en fråga om identifikation (s. 152). Viktigt 
att poängtera är Baumans (2001) sociala definition av identitet; det handlar inte om hur varje 
individ skaffar sig sin identitet eller hur varje individ kan använda sig av personer runt omkring 
sig för att definiera och omorganisera sin identitet: det handlar om vilken identitet man ska välja 
och hur man håller sig öppen för förändring när den valda identiteten inte längre är socialt 
önskvärd. 
 
Bauman (2000) beskriver, liksom Giddens (1991), individens frigörelse som ett av 
modernitetens kännetecken. Detta har fört med sig en ständigt jakt och sökande efter en bättre 
tillvaro, ett bättre jag, som är omöjlig att uppfylla i och med sin självaste existens; om vi hittar 
det är vår frigörelse förintad. Sökandet efter identitet är en uppenbar aspekt av detta, och 
Bauman menar att identitet endast kan existera som ett ofullständigt projekt (s. 29); ett jag som 
ständigt formar sin identitet och reflekterar utifrån sig själv.  
 
Identitet och identitetsskapande är också, enligt Thörn (2006), en politisk fråga, eftersom det 
innefattar ett sätt att leva. Individen skapar hela tiden sig själv enligt detta perspektiv, och den 
uppmärksamme gör genast kopplingen till modernitetens effekter på den enskilda individen 
genom livspolitik. Giddens (1991) beskriver modernitet som reflexiva processer som tjänar till 
att omforma och organisera aspekter av vårt sociala liv, och alla individer är medvetna om dessa 
processer. Varje individ har inte bara en identitet, utan lever och formar sin biografi reflexivt 
genom internalisering och tolkning av social information. Vi ställer oss hela tiden frågan "hur 
bör jag leva?" (s. 14). Det är dessa processer som Giddens menar skapar vår självidentitet. 
Självidentitet innefattar alltså hur individen hela tiden utvärderar sig själv gentemot sin 
omvärld, och Giddens självidentitet blir då också en socialt situerad definition av identitet. 
Självidentitet är inget givet individen; det är ett resultat av individens handlingsmönster och 
förutsätter ett rutinmässigt skapande och upprätthållande i individens reflexiva aktiviteter (s. 
52).  
 
Jag kommer att analysera min empiri efter teorier om identitet i relation till modernitet och 
globalisering, och dessa identiteter ser jag som grundade i socialisationsprocesser. Därför måste 
jag klargöra vad jag menar med just socialisation, samt hur individen formas i dessa 
socialisationsprocesser. 
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Socialisation 

Berger och Luckman (1979) har sin grund i socialkonstruktivismen och beskriver verkligheten 
som socialt konstruerad av vardagslivets handlingar och subjektiva tolkningar. Verklighet 
definieras därför som något som uppfattas objektivt, men som har byggts upp av handlingar och 
aktiviteter som uttrycker subjektiva meningar. En dialektik uppstår enligt detta perspektiv 
mellan två samhälliga verkligheter som står i relation till varandra; den objektiva och den 
subjektiva. Sociala konstruktioner ger oss svar på hur vi överkommer åtskiljande erfarenheter 
genom att vi internaliserar vår sociala värld. Vi inkorporerar på det viset kultur i oss själva 
genom lärande; på detta sätt bär vi kulturella meningar inom oss (Jarvis, 2007, s. 4). I och med 
detta, förändrar vi oss själva genom tanke och handling så att vi skriver in perceptioner av den 
externa verkligheten i vår egen biografi (ibid., s. 5).  
  
För att beskriva dessa två verkligheter använder sig Berger och Luckmann av tre begrepp; 
internalisering,  externalisering och objektivering. Internalisering är ”den omedelbara 
upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse som uttryckande mening, dvs. som en 
yttring av någon annans subjektiva processer som därigenom blir meningsfullt för mig själv” (s. 
153). Här blir samhällets dialektik uppenbar; människan internaliserar de objektiva strukturer 
hon själv skapar genom externalisering. Eftersom vi ständigt internaliserar den objektiva 
verkligheten, menar Berger och Luckmann att det är här som socialisationsprocesser uppstår; 
där individen blir en del av samhället. Människan måste, enligt detta perspektiv, ständigt 
externalisera sin subjektiva mening genom handlande för att berättiga sin existens. Dessa 
aktiviteter kan då bli vanemässigt handlande om de upprepas ofta, vilket leder till att de 
subjektiva meningarna objektiveras till en objektiv verklighet.  

Framträdanden och roller 

Erving Goffman (1959) beskriver socialisationsprocesser med ett dramaturgiskt perspektiv som 
förklarar vardagslivet som en teaterscen. Individen är skådespelare som skapar sitt jag genom 
framträdanden. Det viktiga i Goffmans resonemang är att jaget är en produkt av scenen. Här 
uppstår en dialektik där aktörerna skapar en situation genom social interaktion, som i sin tur 
skriver manus för aktörerna att agera utifrån. Jag skriver skådespelarna, eftersom Goffman 
menar att det krävs flera individer i ömsesidigt handlande för att upprätthålla den situation de 
definierar. Goffman definierar framträdande som ”den samlande aktiviteten hos en viss 
deltagare vid ett givet tillfälle” (s. 23). I dessa framträdanden tillskriver vi oss en roll (genom 
rutinmässigt handlande), ett jag, med fasta handlingsmönster som kan spelas upp vid olika 
tillfällen. Och det är när vi kan anta flera roller som Goffman menar att socialisation uppstår.  
 
Goffmans dramaturgiska perspektiv innefattar naturligtvis även en publik. För att en situation 
ska kunna definieras för en publik måste framträdandet ”fungera på ett regelbundet och fastställt 
sätt” (s. 28). Denna del av framträdandet kallar Goffman för fasad. Den personliga fasaden kan 
dels ses som uppträdande; det som upplyser publiken om aktörens sociala status, och dels som 
manér; det som upplyser publiken om vilken roll som ska spelas ut. Manér tar sig uttryck i vad 
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som kan uppfattas som personlighetsdrag. Om en aktör har manér som uttrycker t.ex. en 
handlingskraftig person, förväntar sig publiken ett agerande utefter det. Goffman poängterar att 
”framträdandet huvudsakligen tjänar till att uttrycka det karakteristiska för den uppgift som ska 
utföras och inte det karakteristiska för den agerande” (s. 73). I den här studien ses Twittrarens 
inlägg som individens framträdande, och med det går mycket av Goffmans fysiska gester och 
karaktärsdrag förlorat. Istället behöver jag förlänga Goffmans resonemang till asynkron 
interaktion på internet, och utsträcka begreppet "framträdande" till att innefatta även de 
specifika aspekter av internets interaktionsformer. 
 
Goffman talar vidare om hur vi kan framhäva en känsla av mystifikation av oss själva genom att 
ta kontroll över varseblivningen av kontaken mellan människor. Om vi kan ta kontroll över 
varseblivningen kan vi också styra den kontakt som skapas med andra personer, främst genom 
begränsning av vad vi väljer att visa upp (s. 64). Denna mystifikation vill jag koppla till 
Goffmans grundresonemang om hur individer väljer att uttrycka sig genom sitt framträdande. 
För det första gäller det uttryck som vi medvetet sänder ut genom tecken och verbala symboler; 
språkets interaktion i dess alldagliga mening. För det andra gäller det uttryck som individen 
överför genom samlade aktiviteter och de förväntanden som aktören har på sig från publiken, 
som ser dessa som symtomatiska aktiviteter för den agerande individen (s. 12). Individen kan på 
det viset välja vilka uttryck som både ska sändas ut genom språk och överföras genom 
symtomatiska handlingar, och på det sättet skapa en mystifikation om sitt önskvärda jag. Detta 
jag skapar då den sociala situation som ska definieras, scenen, med hjälp av andra aktörer 
genom interaktion, samtidigt som jaget skapas av scenen (Goffman, 1959). 
 

Sammanfattning 

Jag har nu presenterat den teoretiska referensram den här studien utgår ifrån. Med hjälp av dessa 
teorier kan jag analysera mitt resultat i relation till det syfte som tidigare formulerats. I det 
digitala rummet på internet ser jag en förlängning av moderniteten och det individualiserade 
samhället, som samtidigt förstärker rådande kommunikationsformer i samhället; inte minst den 
nätverkande individualismen. Utifrån denna utveckling blir det då intressant, som jag ser det, att 
diskutera identiteter, och hur dessa kan relateras till socialisationsteorier och Goffmans (1959) 
dramaturgiska perspektiv på den sociala verkligheten. Jag ser det också som intressant att 
relatera dessa teorier, framförallt Goffmans teorier om face-to-face-interaktion, till det digitala 
rummet på internet, och hur det kan ta sig uttryck i samspel mellan privatpersoner och offentliga 
personer. Moderniteten förutsätter en individ i ständig förändring som då inte kan acceptera en 
enda fast identitet. Istället är individer och identiteter enligt dessa teorier stadda i förändring. 
Hur kan då identiteter formas i samspel mellan privatpersoner och offentliga personer? Det är 
därför jag har valt att utgå ifrån dessa teorier i min analys av aktörers samspel på Twitter. 
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Metod 

I den här studien vill jag titta på hur aktörer på Twitter interagerar med varandra, och hur vissa 
företeelser tar sig uttryck. Därmed är jag inte intresserad av någon av aktörernas uppfattningar. 
Undersökningens intresseområde är vad som sägs, hur det sägs och i vilken kontext och relation 
det sägs. Fördelen med att studera kommunikation och interaktion på internet är att allt finns 
där; what you see is what you get. Och det är just det jag ser jag har för avsikt att studera. Detta 
betyder också att forskaren inte påverkar den situation som studeras, vilket gör att forskaren 
faktiskt kan göra observationer av social kommunikation. Jag har valt en kvalitativ ansats 
eftersom jag vill belysa variationer och strukturer hos företeelser, egenskaper och innebörder 
(Starrin & Svensson, 1994, s. 23), vilket är i linje med mitt syfte.  
 
Cecilia Löfberg (2008) har haft ett liknande tillvägagångssätt som den här undersökningen i sin 
doktorsavhandling där hon analyserar inlägg och chattkonversationer från barn och unga på 
internet. Hon ser deltagarna på internet som sina informanter även om hon inte interagerar med 
dem (s. 66). Den här undersökningen liknar på så sätt Löfbergs avhandling i ett metodologisk 
avseende. Detta liknar också det Bryman (2002) beskriver som en kvalitativ innehållsanalys (s. 
368). Analysen av resultatet liknas vid en ostrukturerad intervju genom användandet av 
tematisering vilket är den analysmetod jag har använt mig av i den här undersökningen.  
 
Jag har gjort ett bekvämlighetsurval eftersom jag har använt mig av informanter som fanns 
tillgängliga för mig (Bryman, 2002, s. 114-5). Man skulle också kunna kalla det för ett 
snöbollsurval; en informant har lett till en annan informant osv. (ibid., s. 116). Detta tack vare 
att kommunikationen på Twitter gör att det är lätt att se vilka andra aktörer som en utvald aktör 
interagerar med. Mitt urval är också teoretiskt styrt, eftersom jag har valt mina informanter 
utefter specifika teoretiska kriterier (ibid., s. 290).   
 
Vilka kriterier har jag då använt mig av? Och hur vet jag om en person är offentlig eller privat? 
Fokus ligger i den här studien på mötet mellan offentliga personer och privatpersoner och det är 
därför värt att vidare förklara vad jag menar med just offentlig och privat. Om jag väldigt 
konkret talar utifrån Twitter ser jag en offentlig person som en person som i stora drag har 
tusentals följare på Twitter. Ett exempel på mitt urval är en känd person från en tv-serie som jag 
personligen vet är offentlig. Personen syns på MTV som en del av en populär serie, The Hills. 
Personen i fråga har över 800 000 följare på Twitter. Personen är en "kändis" och därmed 
ständigt offentlig. En okänd person, som endast existerar i den värld hon själv skapar och fysiskt 
lever i, inte i tv-rutan eller annat medium, ser jag som en privatperson. Denna person har inte 
800 000 följare på Twitter, utan snarare mellan tio och hundra beroende på personens sociala 
nätverk. Jag kommer på grund av denna svåra distinktion gå igenom varje urvalsprocess för sig 
i stycket nedan. 
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Värt att nämna innan jag går igenom urvalsprocessen är att fler aktörer än de jag presenterar 
som rubriker i resultatet förekommer i denna framställning. De aktörer som jag presenterar och 
delat upp resultatdelen utefter kan därför ses som mina huvudpersoner för undersökningen. 
Dessa huvudpersoner har lett till att fler "informanter" tillkommit genom den nätverkande 
kommunikation som Twitter erbjuder. Snöbollsurvalet blir alltså uppenbart och går hand i hand 
med mitt val av fält. 
 
I min teoretiska referensram talar jag om hur moderniteten har fött fram vad Giddens (1991) 
kallar för livspolitik. Även om begreppet inte behöver innefatta politiskt engagemang från en 
individs sida (snarare tvärtom), blev jag intresserad av hur politisk debatt förs på Twitter. Jag 
började därför söka på CNN:s olika Twitter-konton för att se om det skedde någon interaktion 
mellan CNN och "vanliga" människor, privatpersoner, om politiska händelser. Till slut hittade 
jag Twitter-kontot iDeskCNN, en internationell division av CNN, och upptäckte interaktionen 
med aktören theobeers. Jag gick därefter in på theobeers Twitter-konto och kunde se all 
interaktion som den här aktören haft med andra aktörer på Twitter. Jag valde theobeers dels på 
grund av interaktionen med CNN, men också på grund av att aktören utger sig för att vara en 
vanlig student i Afghanistans huvudstad, Kabul. Jag blev intresserad för om de samhälliga 
teorier jag har presenterat i den här studien tar sig uttryck på Twitter även om aktören inte 
fysiskt bor  i en västerländsk kultur. 
 
På Twitter kan man även söka på olika ämnen. Jag gjorde en enkel sökning på ämnet "politics" 
och hittade Twitter-kontot Askgeorge. Det här kontot utger sig för att vara den amerikanske 
politikern George Miller. Jag började leta efter interaktion med andra aktörer på Twitter och 
hittade interaktion med aktören tweetonmyfeet som jag ansåg var en privatperson.  
 
Jag har tidigare nämnt en aktör ur mitt resultat som är en kändis. Det här är min tredje och sista 
huvudperson för undersökningen och jag hittade personens officiella Twitter-konto genom att 
bara söka på Google.com efter "Heidi Montag Twitter". Jag började leta på Heidi Montags 
Twitter-sida efter interaktion med till synes privatpersoner och hittade till slut intressanta 
interaktioner.  
 
Sammanfattningsvis har data i den här undersökningen samlats in genom att jag har tittat på 
offentliga personers Twitter-sidor och letat efter interaktioner med till synes icke-offentliga 
personer. Texten från dessa aktörers Twitter-sidor har kopierats från deras Twitter-sidor och 
klistrats in i Word-dokument för att sedan spara dokumenten på hårddisken. Data samlades in 
under oktober och november månad. Till sist vill jag nämna att jag har analyserat mina resultat 
på ett abduktivt vis. Patel och Davidson (2003) beskriver det abduktiva förhållningssättet som 
att initialt vara induktiv men för att hela tiden pendla mellan teori och empiri, och pröva den 
initialt induktiva processen, den teori som har skapats utifrån detta, på nya fall (s. 25). På detta 
vis pendlar forskaren mellan teori och empiri, för att utvärdera och revidera sina resultat, vilket 
är i linje med hur Bryman (2002) beskriver det ontologiska förhållningssättet konstruktionism: 
"Synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan 
att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering" (s. 33). Konstruktionism i sin tur 
ser jag kopplat till teorier om modernitet som ser samhället och individen i ständig förändring 
och revidering av sig självt.  



 

 17 

Resultat 

Jag kommer att presentera resultatet efter de aktörer på Twitter jag har valt att studera. Jag har 
kategoriserat resultatet, men väljer ändå att presentera varje informant var för sig med syfte att 
belysa mönster och skillnader i hur aktörerna samspelar på Twitter och hur det kan ta sig 
uttryck.  
 
För den utomstående kan redovisningen av mitt resultat se förvirrande ut. Jag tar upp ett 
exempel här för att förklara hur Twitter fungerar. Detta är ett inlägg av aktören theobeer: 

@camomillan that's just because oman is the most awesome place ever!10:57 AM Oct 10th 
from web in reply to camomillan 

Det första vi ser är ett @ följt av ett namn, camomillan. Det här betyder att inlägget är ett svar 
till aktören camomillan, vilket också står allra sist i inlägget, "in reply to camomillan". Den text 
som är blå är en internetlänk som går att öppna i en webbläsare. Först står som sagt namnet på 
den aktör som det här inlägget är ett svar till. Om man klickar på det namnet kommer man till 
den här aktörens personliga Twitter-sida. Sedan följer själva inlägget, meddelandet, "that's just 
because...". Om man klickar på datumtexten, "10:57 AM Oct 10th", kommer man direkt till 
theobeers inlägg, som är citerat här, så som det ser ut på Twitter. Om man till sist klickar på 
texten "in reply to camomillan" kommer man till camomillans originalinlägg som theobeers 
inlägg är ett svar på (därav användandet av @ tecknet). På det här sättet kan man då följa en 
konversation mellan två aktörer på Twitter, eftersom allt som aktören tillåter (aktörer kan som 
bekant låsa sina konton för utomstående), är tillgängligt på Twitter. Jag uppmuntrar läsare av 
den här uppsatsen att själva klicka på de länkar som finns i resultatet för att få en inblick i hur 
kommunikation fungerar på Twitter. 
 
Tematisering av resultatet har skett med följande punkter: 
 

• Uttryck för privat framträdande eller offentligt framträdande 
• Skiftande och sammanvävning av uttryck för privat och offentlig identitet 
• Skiftande mellan privat framträdande och offentlig framträdande genom personligt 

samspel 
 
Den aktör som jag redovisar först är en privatperson från Afghanistan och denna aktörs samspel 
med det offentliga organet CNN. Sedan redovisar jag aktören askgeorge, som är en amerikansk 
politiker. Till sist redovisar jag kändisen Heidi Montags samspel med privatpersoner. 

http://twitter.com/camomillan
http://twitter.com/theobeers/status/4765278738
http://twitter.com/camomillan/status/4757367351
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theobeers 

Utdrag ur en aktörs Twitter-sida kan ses som uttryck för personliga intressen och utmärkande 
för identitet. Detta illustreras genom aktören theobeers, som utger sig för att bo och leva i 
Afghanistans huvudstad Kabul. Theobeers är en tillsynes privatperson. Aktören skriver kort om 
sig själv på sin personliga Twitter-sida och länkar till en egenkonstruerad hemsida där det står 
att den här personen är en vanlig student som gillar musik och är intresserad av politik. 
Theobeers har vid skrivandets stund ca. 77 följare på Twitter. Genom att belysa vilka andra 
aktörer som theobeer följer och kommunicerar med på Twitter kan dessa val av kontakter ses 
som uttryck för personliga intressen och identitet. Här följer ett utdrag från theobeers Twitter-
sida i realtid: dessa är de inlägg som aktören har skrivit in i kronologisk ordning, det senaste 
inlägget hamnar överst, och kunde ses på hela förstasidan av aktörens Twitter-sida vid tillfället 
för datainsamlingen: 

@W7VOA so an afghan judge quits because karzai's about to go under 50% due to fraud. 
are we really supposed to sympathize with him?6:39 AM Oct 12th from web in reply to 
W7VOA 

@camomillan that's just because oman is the most awesome place ever!10:57 AM Oct 10th 
from web in reply to camomillan 

nobel peace prize is getting to be like oprah's book club8:32 AM Oct 9th from web  

@camomillan haven't you heard? al-jaz is the "voice of the voiceless". meaning 
palestinians. rest of their coverage isn't worth watching.9:32 AM Oct 8th from web in reply 
to camomillan 

today's bomb on a street i've walked many times. a good friend's house likely destroyed 
(she's out of town). oh well... onward and upward!6:12 AM Oct 8th from web  

@tomafg i've never heard 80%, but i think it's fact that kabul has a high fecal matter 
content in the air...4:47 AM Oct 7th from web in reply to tomafg 

Detta exempel på theobeers Twitter-sida visar hur dialoger med andra aktörer, och enkla svar på 
andra aktörers inlägg, blandas med monologer om personliga åsikter om den objektiva 
verkligheten. Det kan ta sig uttryck i monologer som de här två inläggen: 

today's bomb on a street i've walked many times. a good friend's house likely destroyed 
(she's out of town). oh well... onward and upward!6:12 AM Oct 8th from web  

nobel peace prize is getting to be like oprah's book club8:32 AM Oct 9th from web 

Tydligt är att det här inlägget inte är något svar till en annan aktör, och har heller inte fått ett 
svar från någon annan aktör, i alla fall inte vad vi som utomstående kan se på just den här sidan. 
Det utmärkande i det här utdraget är att de aktörer som theobeer på den här sidan väljer att 
interagera med är journalister i mellanöstern. Theobeer verkar välja att interagera med 
journalister för att ge dem sin bild av verkligheten i Kabul, samt för att få snabb och kort 

http://twitter.com/W7VOA
http://twitter.com/theobeers/status/4808601001
http://twitter.com/W7VOA/status/4805768793
http://twitter.com/W7VOA/status/4805768793
http://twitter.com/camomillan
http://twitter.com/theobeers/status/4765278738
http://twitter.com/camomillan/status/4757367351
http://twitter.com/theobeers/status/4736998280
http://twitter.com/camomillan
http://twitter.com/theobeers/status/4711909365
http://twitter.com/camomillan/status/4709078903
http://twitter.com/camomillan/status/4709078903
http://twitter.com/theobeers/status/4708360476
http://twitter.com/tomafg
http://twitter.com/theobeers/status/4680238716
http://twitter.com/tomafg/status/4678077464
http://twitter.com/theobeers/status/4708360476
http://twitter.com/theobeers/status/4736998280
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information om vad som händer i området. Inlägget "that's just because oman is the most 
awesome place ever!" var ett svar på det här inlägget av aktören camomillan: 

45 minutes to get an Afghan visa in Muscat. Thats a record:-). 2:05 AM Oct 10th from 
Echofon 

Detta kan naturligtvis tolkas på många olika vis. Jag väljer att ta den cyniska vägen och tolka 
theobeers svar som ett sarkastiskt uttryck för hur besvärligt det kan vara ta leva och ta sig runt i 
mellanöstern. Men bara för att det är sarkastiskt behöver det inte vara en total avsägelse från 
aktörens nationella identitet. Aktören theobeers utger sig för att bo i den här regionen och har 
därför en auktoritet vad gäller upplevelser från regionen; aktören theobeer ger aktören 
camomillan en inhemsk expertkommentar på hur det faktiskt är att leva i den här regionen.  
 
Aktören camomillan utger sig för att vara en frilansjournalist som rapporterar om konflikter i 
Afghanistan. Aktören har vid tid för skrivande 338 stycken följare på Twitter, vilket är något 
fler än theobeers 77 (detta vid skrivandets stund, 1/12 2009). Det är svårt att tolka aktören 
camomillan som en offentlig person eller privatperson, men yrket som frilansjournalist ger 
aktören auktoritet och blir för theobeers en intressant aktör att följa, eftersom theobeers är 
intresserad av nyhetsrapportering från mellanöstern. 
 
Camomillan svarar på ett av theobeers inlägg: 

@theobeers unfortunately I am leaving the nice beaches behind to get back at work in the 
Afghan cold 11:07 AM Oct 10th from Echofon in reply to theobeers 

Dessa inlägg av aktören theobeer och samspel med andra aktörer som rör aktörens 
intresseområden väljer jag att tolka som uttryck för nationell identitet. Det som står i centrum 
för dialogerna och monologerna är händelser och företeelser som är spatialt bundna till den plats 
där aktören theobeer utger sig för att bo.  
 
Resultatet hittills är relevant för den här studien eftersom det visar hur en vanlig student i Kabul 
kan hjälpa till att sprida sin erfarenhet om Afghanistan till yrkesverksamma journalister. Det är 
dags att visa hur det kan se ut när en stor, offentlig nyhetsorganisation som CNN interagerar 
med en student i Kabul. 

theobeers möte med CNN 

iDeskCNN står för "International Desk CNN" och är den internationella divisionen av CNN:s 
nyhetsrapportering. På Twitter beskrivs det så här: "CNN International Desk Twitter Account 
24/7 in Atlanta, managed by @DavidClinchCNN", och har vid skrivandets stund ca. 6879 
följare. Redan här märker vi en intressant blandning av identiteter som tar sig uttryck utan 
någon interaktion med andra aktörer. CNN är ett offentligt organ men den här divisionen 
presenterat på Twitter av en privatperson. Här finns det alltså en blandning av identiteten "CNN 
som ett offentligt organ", och identiteten "CNN som en privatperson". Nedan följer en 

http://twitter.com/camomillan/status/4757367351
http://echofon.com/
http://twitter.com/theobeers
http://twitter.com/camomillan/status/4765468847
http://echofon.com/
http://twitter.com/theobeers/status/4765278738
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konversation mellan theobeers och iDeskCNN. theobeers skriver det här inlägget på sin Twitter-
sida, som inte är fråga till någon specifik aktör på Twitter, utan mer av en allmän fråga och 
påstående: 

why so little news about the h1n1 situation in afghanistan? seems to be going 
unnoticed...about 6 hours ago from web  

Utan att ha ställt frågan till iDeskCNN direkt, svarar iDeskCNN theobeers med frågan: 

@theobeers is it serious? http://bit.ly/18awidabout 6 hours ago from web in reply to 
theobeers 

Om man har ett konto på Twitter kan man i detalj se vilka aktörer som en annan aktör följer. Det 
visar sig att iDeskCNN följer aktören theobeers, och får på så vis alla inlägg som theobeers 
skriver skickade till sitt Twitter-konto.  
 
theobeers fortsätter konversationen med: 

@iDeskCNN education minister farouq wardak shut all public/private schools for 3 wks... 
http://bit.ly/1NscZPabout 6 hours ago from web in reply to iDeskCNN 

@iDeskCNN i also heard there was an emergency cabinet meeting about the situation 
yesterdayabout 6 hours ago from web in reply to iDeskCNN 

iDeskCNN svarar: 

@theobeers Understood. We'll keep an eye on it. Stay safeabout 6 hours ago from web in 
reply to theobeers 

När CNN säger "stay safe" till en vanlig student i Kabul tolkar jag det som ett väldigt personligt 
uttryck. Det offentliga organet iDeskCNN representeras alltså på Twitter av ett namn, en 
individ, David Clinch, och blandar med det här uttrycket (och genom sin ringa existens på 
Twitter) både sin identitet som offentlig person (representant för iDeskCNN) och 
privatpersonen David Clinch. Det som händer här är också att auktoriteten har skiftas från ett 
offentligt organ som CNN till en privatperson. iDeskCNN vill nu ha nyheter från en 
privatperson i Kabul, istället för tvärtom. "Understood. We'll keep an eye on it" ser jag som ett 
uttryck för att CNN nu har fått ta "order" från studenten i Kabul. Identiteterna skiftats om i den 
här interaktionen.  
 
 

http://twitter.com/theobeers/status/5355002231
http://twitter.com/theobeers
http://bit.ly/18awid
http://bit.ly/18awid
http://twitter.com/theobeers/status/5355002231
http://twitter.com/theobeers/status/5355002231
http://twitter.com/iDeskCNN
http://bit.ly/1NscZP
http://bit.ly/1NscZP
http://twitter.com/iDeskCNN/status/5355069010
http://twitter.com/iDeskCNN
http://twitter.com/theobeers/status/5355362257
http://twitter.com/iDeskCNN/status/5355069010
http://twitter.com/theobeers
http://twitter.com/iDeskCNN/status/5355399599
http://twitter.com/theobeers/status/5355362257
http://twitter.com/theobeers/status/5355362257
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askgeorge 

Precis som med David Clinch och iDeskCNN säger den här titeln på aktören mycket; en 
officiell person vill ha svar ifrån och interaktion med privatpersoner. Den som vill kan alltså 
fråga den amerikanske politikern George Miller och skapa en personlig kontakt med regeringen: 
regering blir en individ. Ett offentligt organ kan på Twitter interagera med privatpersoner på en 
personlig nivå.  
 
askgeorge skrev det här inlägget tidigare i år: 

love hearing your ideas for the President on healthcare..received over 200 comments on the 
blog and twitter. Keep it up! http://ow.ly/DwE 1:05 PM Mar 4th from HootSuite  

När en offentlig person som en politiker använder ord och formuleringar som "love" och "keep 
it up!" ser jag det som uttryck för en personlig identitet istället för något representativt för ett 
offentligt organ (som regeringen). Istället för att skriva ett formellt, anonymt brev eller e-post 
från regeringen som uppmanar privatpersoner att skicka in sina åsikter och idéer blir det 
offentliga organet här en individ. Det offentliga har enligt mig med det här uttrycket blivit 
personligt. 
 
Aktören tweetonmyfeet, som vid skrivandets stund har 10 följare, frågade efter någon månad: 

@askgeorge I would just like to know,being from your district why I was not important to 
your office re: tax issue. Unhappy with you 10:07 PM Apr 21st from web in reply to 
askgeorge 

askgeorge svarar: 

@tweetonmyfeet what are you talking about? 7:01 AM Apr 22nd from HootSuite in reply 
to tweetonmyfeet 

Här blir den begränsade kommunikationen på Twitter tydlig. I min mening är det förståligt att 
askgeorge inte förstår vad aktören tweetonmyfeet menar, och ingen vidare interaktion sker 
mellan dessa aktörer. tweetonmyfeet sätter sig själv som individ i centrum för sin fråga: "varför 
var inte jag viktig?" istället för att generalisera till en grupp som delar samma situation. 
Individen sätts i det här fallet i centrum för båda aktörerna; både genom presentationen och 
framträdandet av sig själv på Twitter, samt genom samspelet som sker mellan aktörerna. 
Återigen vill jag påpeka att jag inte gör några generaliseringsanspråk på att all interaktion på 
Twitter ser ut så här. Däremot vill jag med det här exemplet belysa hur kommunikation på 
Twitter kan se ut när individualiseringen av både presentationen av självet och samspelet mellan 
aktörerna blir påtaglig.  
 
 
 
 

http://ow.ly/DwE
http://twitter.com/askgeorge/status/1280361088
http://www.hootsuite.com/
http://twitter.com/askgeorge
http://twitter.com/tweetonmyfeet/status/1582295247
http://twitter.com/askgeorge/status/1280361088
http://twitter.com/askgeorge/status/1280361088
http://twitter.com/tweetonmyfeet
http://twitter.com/askgeorge/status/1584785667
http://www.hootsuite.com/
http://twitter.com/tweetonmyfeet/status/1582295247
http://twitter.com/tweetonmyfeet/status/1582295247
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Heidi Montag 

De tidigare exemplen i resultatet har visat att mycket kan analyseras bara genom att titta på 
namnet på aktören, eller syftet med själva Twitter-kontot. Min tredje och sista huvudperson är 
en kändis som har varit med i en framgångsrik tv-serie på MTV, The Hills. Heidi Montag har 
vid skrivandets stund 858 538 följare på Twitter, och har dedikerat bakgrunden på sin Twitter-
sida till en reklam för hennes nya musikkarriär, med singeln Superficial. Den här aktören 
använder sitt Twitter-konto som marknadsföring och skriver inlägg om sin senaste fotografering 
inför nya albumet som snart kommer att släppas. Här är det den offentliga personen, kändisen, 
Heidi Montag som framträder på sitt Twitter-kontot.  
 
Liksom tidigare huvudpersoner i resultatet ser vi uttryck för ett ständigt skiftande mellan olika 
identiteter. Heidi Montag växlar på sin Twitter ständigt mellan konversationer med nära vänner, 
som i det här inlägget: 

@OfficialAudrina we need to do the brunch/spa day at least once a week!! I love my 
Audrina time!!!! Best day ever!!! LOVE U!! xoxo!8:59 PM Oct 30th from web 

till personliga uppdateringar om händelser i sitt liv; 

Just got home from the Playboy mansion! I LOVE the twins and all the Girls Next Door! 
Sweet dreams!12:21 AM Nov 1st from web 

till meningsutbytanden med fans; 

@MelisaAnn09 oohhh first Halloween!! CUTE!! have the best time!9:18 AM Oct 31st 
from web in reply to MelisaAnn09 

@shaq91 I'm not sure if I am going to any parties! I think so!9:17 AM Oct 31st from web 
in reply to shaq91 

Dessa två inlägg är svar till aktörerna MelissaAnn09 och shaq91 som i sin tur svarade på ett 
inlägg från Heidi om det kommande Halloween-firandet, som inte var riktat till någon specifik 
aktör, utan mer till alla som läste hennes Twitter-sida. MelissaAnn09 svarade så här: 

@heidimontag *WERE TAKING MY 9MO OLD TRICK OR TREATING 2NIGHT FOR 
HIS 1ST HALLOWEEN!!=) 

Det här skrev shaq91: 

Back at ya!! Are you going to any parties tonight?? RT @heidimontag HAPPY 
HALLOWEEN!!! 

Det första inlägget, som är ett svar till aktören OfficialAudrina, är privatpersonen, vännen, Heidi 
som kommenterar hur kul hon hade det sist med vännen Audrina. Det som inlägget handlar om 
har hänt i aktörens fysiska, privata värld, men flyttas över till offentligheten när aktören 

http://twitter.com/OfficialAudrina
http://twitter.com/heidimontag/status/5307586528
http://twitter.com/heidimontag/status/5333906419
http://twitter.com/MelisaAnn09
http://twitter.com/heidimontag/status/5318120056
http://twitter.com/MelisaAnn09/status/5318066465
http://twitter.com/shaq91
http://twitter.com/heidimontag/status/5318096107
http://twitter.com/shaq91/status/5318069987
http://twitter.com/heidimontag
http://twitter.com/heidimontag
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"twittrar" om det, vilket är hela poängen med Twitter från början; "vad händer i ditt liv just nu? 
Låt hela världen få veta!"  
 
När en offentlig aktör som kändisen Heidi Montag samspelar med till synes privatpersoner om 
sitt privatliv, som jag antar att hon inte har någon tidigare relation till eftersom att det inte 
framgår i samspelet, blir det ett uttryck för hur det privata i Heidis liv har flyttat in i en annan 
privatpersons liv. När aktören shaq91 frågar om Heidi ska gå på några fester, och Heidi svarar 
att "hon är inte säker, men kanske", ser jag det som ett uttryck för ett personligt samspel. Likaså 
när aktören MelissaAnn09 berättar om händelser i sitt liv som sedan Heidi svarar med ett 
vänligt, personligt meddelande: "have the best time!" 

Sammanfattning 

Resultatet har haft som syfte att besvara och belysa mina frågeställningar i den här studien. Jag 
tänker nu sammanfatta mitt resultatet utefter dessa frågeställningar, och väva samman mina 
resonemang med min tematisering av resultatet; uttryck för privat framträdande eller offentligt 
framträdande; skiftande och sammanvävning av uttryck för privat och offentlig identitet; 
skiftande mellan privat framträdande och offentlig framträdande genom personligt samspel. 
Dessa teman har hela tiden vävts in i presentationen av resultatet. Men hur relaterar detta till 
mina frågeställningar? 
 
Hur samspelar aktörer på Twitter? 
Resultatet visar att aktörerna samspelar på Twitter på ett personligt plan. Det behöver inte alltid 
handla specifikt om just individen, utan om objektiva, offentliga, företeelser. Samspelet handlar 
också om just privata företeelser, och individen sätts i centrum i dessa samspel. Här ser jag 
alltså uttryck för ett privat framträdande, även om det kommer från en offentlig aktör. I och med 
denna individualisering av offentliga personer kan auktoriteten skiftas från den offentliga 
personen till privatpersonen genom det personliga samspelet. 
Hur kan vi förstå samspel på Twitter som uttryck för det privata och det offentliga? 
Twitter-konton i sig kan i min mening ses som uttryck för det privata och det offentliga. Men 
redan här ser jag ett skiftande till ett individcentrerad framträdande. Det offentliga organet CNN 
representeras av en enskild individ på Twitter, och samspelet med en privatperson i Afghanistan 
sker på ett personlig plan. I min mening framträder då den offentliga personen i resultatet på det 
viset som en privatperson. På samma vis tolkar jag de övriga offentliga huvudpersonernas 
framträdanden och samspel med tillsynes privatpersoner.  
Vad utmärker de identiteter som formas i detta samspel? 
Genom att skifta auktoriteten, skiftas också identiteten hos den offentliga personen i 
interaktionen från "mig som offentlig person" till "mig som privatperson". Jag har också nämnt 
att en aktörs val av andra aktörer att följa kan ses som uttryck för identitet, och utmärkande för 
identiteten. Nationell identitet kan få en förstärkande dimension när en aktör sätter sig själv och 
sina åsikter i centrum för samspelet.  
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Diskussion 

Först vill jag påminna läsaren om att syftet med den här studien är att belysa relationen mellan 
det privata och det offentliga i sociala medier på internet, speciellt med avseende på de 
identiteter som formas i denna relation. Mot studiens bakgrund, teoretiska referensram och 
resultat vill jag påpeka att jag ser internet, tack vare sociala medier, idag som en offentlig 
mötesplats för utbyte av privata företeelser, samt presentationen och skapandet av identitet. Det 
som i moderniteten uppmuntrar individen ut i det offentliga rummet är ett desperat behov av 
nätverkande (Bauman, 2000, s. 37). "It is now the public sphere which badly needs defense 
against the invading private" argumenterar Bauman vidare (s. 51).  
 
Mitt användande av ordet uttryck vill jag koppla till Goffmans (1959) teorier om individens 
framträdande i sociala sammanhang. Aktörerna på Twitter i mitt resultat framträder genom 
samspel med andra aktörer och skapar i detta samspel sitt framträdande. I samspel hittar jag 
uttryck för identiteter. Vi ser alltså i resultatet att det Goffman menar med 
socialisationsprocesser även uppstår på internet via en nätverkande individualism på Twitter. 
Detta förstärks genom att aktörerna kan anta flera olika roller med användandet av olika 
handlingsmönster för olika typer av samspel. I resultatet visar jag hur aktörerna på Twitter 
skiftar mellan olika handlingsmönster dels genom samspel med nära vänner, dels genom 
samspel med offentliga personer och dels genom inlägg om sitt vardagsliv eller tankar och 
åsikter om den objektiva verkligheten. 
 
Resultatet visar också, i min mening, en individualisering av offentligheten. Med detta menar 
jag att den offentliga miljö som Twitter är blir ett forum för aktörerna i den här studien att 
relatera den utomstående verkligheten till sig själv; offentliga personer blir till privatpersoner 
genom personligt samspel med andra privatpersoner. Här ser jag inte bara en individualisering 
av kommunikationsformer på internet, som förklaras med hjälp av den nätverkande 
individualismen, utan även en individualisering av offentliga aktörernas identiteter. I och med 
denna individualisering lyfts den nationella identiteten fram i den "glokala" värld som Wellman 
(2002) talar om. Detta kan även relateras till Giddens (1991) och Baumans (200) teorier om 
modernitet; kollektivet saknas för individen.  
 
Jag vill återigen poängtera sammanvävning i den här studien, eftersom syftet ständigt ligger 
över dessa rubrikerna och genomsyrar diskussionen. Upprepningar kommer att ske, men är 
också omöjliga att undgå. Jag börjar med att diskutera relationen mellan det privata och det 
offentliga på Twitter, hur privatpersoner samspelar med offentliga personer. Till detta kopplar 
främst socialisationsteorier och individens framträdande utifrån Goffman (1959) och Berger och 
Luckman (1979), men ständigt sammanvävt med Baumans (2000, 2001) och Giddens (1991) 
teorier om modernitet. Till sist diskuterar jag identitet i relation till samspelet mellan 
privatpersoner och offentliga personer. Också här vävs diskussionen om identitet ihop med 
perspektiv på modernitet, globalisering och nätverkande individualism.  
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Relationen mellan det privata och det offentliga 

Vad Antonijevic och Gurak (2008)  menar med "interaktionen med läsarna" blir intressant att 
diskutera utifrån bloggar på internet. Det kan ses som den interaktion som sker genom läsarnas 
kommentarer via en funktion som de flesta bloggar har, där läsare själva kan skriva in och 
kommentera vad de tycker om bloggarens inlägg på samma sida. Å andra sidan menar jag att 
bloggens offentlighet gör den till en indirekt interaktion med läsarna (publiken) även om de inte 
kommenterar inläggen. Detta påminner om Thörns (2006) medierade kvasi-interaktion, som kan 
ses som kulturella uttrycksformer. Thörn kallar det för kvasi eftersom interaktionsformen är 
monologisk. Den tidigare forskningen jag har presenterat i den här studien visar att bloggar 
fungerar som en monolog till läsarna av bloggen.  
 
För att bygga vidare på Berger och Luckmans (1979) teorier om vår subjektiva och objektiva 
verklighet vill jag utveckla teorin till att innefatta dialektiken mellan det offentliga och det 
privata. Mot Berger och Luckmans teorier om samhällets dialektik visar resultatet att aktörer på 
Twitter  offentliggör sina privatliv genom att berätta vad som händer i deras liv just nu, och 
även vilka tankar och åsikter som aktören har. Aktören externaliserar här sin subjektiva 
verklighet som i sin tur internaliseras av andra aktörer och läsare. Om verkligen uppfattas som 
något objektivt av individen, enligt Berger och Luckman, ser jag i den här studien Twitter som 
ett verktyg för objektivering av vanemässigt handlande. 
 
Likasom jag ser aktören theobeers externalisering av en subjektiv tanke som ett uttryck för det 
privata, ser jag även den offentliga aktören iDeskCNN:s externalisering av en subjektiv tanke, 
t.ex. inlägget "stay safe" till theobeers, som uttryck för det privata. Men iDeskCNN:s funktion 
som nyhetsrapportering och interaktion med aktörer på Twitter kan också ses som uttryck för 
det offentliga. Som jag har nämnt i resultatet kan man se offentliga individers och 
organisationers Twitter-sidor som uttryck för det offentliga i sig. Heidi Montags Twitter-sida är 
i min mening i allra högsta grad uttryck för en offentlig person, eftersom sidan i sig fungerar 
som marknadsföring för hennes karriär. iDeskCNN ser jag som uttryck för det offentliga 
eftersom sidan i sig fungerar som nyhetsrapportering om den objektiva verkligheten.  
 
Ett av Goffmans (1959) centrala teman är framträdanden. Men det kan inte ta sig uttryck på 
Twitter i fysiska gester eller karaktärsdrag, som Goffman talar om. Istället måste vi koncentrera 
oss på endast det som tar sig uttryck i en aktörs handlande på Twitter. På Twitter kan vi tala om 
en privat roll eller en offentlig roll som tar sig uttryck i  den personliga fasad som dels målas 
upp av en aktör på sin personliga Twitter-sida, genom en kort presentation av sig själv och val 
av bakgrundbild och färger, och dels genom samspel med andra aktörer. Om vi tittar på Heidi 
Montags Twitter-sida ser vi att den personliga fasaden ger uttryck för både en offentlig roll, 
genom marknadsföring av sin musik eller tv-serie, och en privat roll, genom inlägg som vittnar 
om relationer i privatlivet (t.ex. inlägget om hur kul det var att träffa Audrina). 
 
Exemplet Heidi Montag är intressant ur Goffmans perspektiv om mystifikation. Goffman menar 
att om vi kan ta kontroll över varseblivningen kan vi också styra den kontakt som skapas med 
andra personer, främst genom begränsning av vad individen väljer att visa upp. Om det nu går 
att se denna aktörs Twitter-sida som uttryck för en offentlig roll, ligger det inte i privatpersonen 
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Heidis intresse att kontrollera varseblivningen av kontakten mellan aktörer på Twitter? Nu kan 
jag inte i den här studien säga något om individen bakom Twitter-kontots uppfattningar eller 
motiveringar till vad individen väljer att säga eller inte säga på Twitter. Däremot kan jag belysa 
den interaktion som faktiskt sker på Twitter. I min mening ger Twitter utrymme för 
mystifikation av en aktör i socialt samspel genom att aktören kan välja vad som ska visas upp på 
Twitter-sidan, och vilka andra aktörer på Twitter som aktören i fråga väljer att interagera med 
och vilka frågor som denna aktör väljer att svara på. 
 
De privatpersoner som Heidi pratar med på Twitter i resultatet har båda internaliserat den 
objektiva verklighet som är Heidi Montag, som det tar sig uttryck Heidis Twitter-sida. Men jag 
frågar mig varför aktören shaq91 intresserar sig för om Heidi Montag ska gå på några fester. 
Återigen kan jag inte svara på den frågan, men däremot diskutera vad som tar sig uttryck i 
samspelet mellan Heidi och aktören shaq91 på Twitter. Jag ser shaq91:s fråga och Heidis svar 
som ett privat och personligt samspel, som uttryck för det privata bakom den offentliga person 
som är kändisen Heidi Montag. I detta samspel mellan offentliga personer och privatpersoner på 
Twitter menar jag att även privatpersoner blir en objektiv verklighet som kan internaliseras av 
offentliga personer. Här vill jag koppla Goffmans (1959) perspektiv om framträdande igen, och 
de uttryck som individen överför genom samlade aktiviteter som skapar förväntningar hos 
publiken. Aktören shaq91 har förväntningar på aktören Heidi att hon förmodligen ska gå på 
fester, med tanke på Heidis inlägg om festen på Playboy Mansion. Heidi skapar på detta sätt ett 
jag, en personlig fasad och en social situation som publiken, de privatpersoner som i resultatet 
samspelar med Heidi, hjälper till att definiera. Och i detta samspel skapas alltså Heidi som 
privatperson, Heidi som offentlig person och aktörerna MelissaAnn09 och shaq91 som 
privatpersoner.  
 
Vi kan se själva Twitter-kontot i sig som ett uttryck för det offentliga, men i detta avseende på 
ett personligt plan: den offentliga aktören ber privatpersoner att ta personlig kontakt. Och det 
sker också när aktören tweetonmyfeet frågar "varför var inte jag viktig för dig?" Politik handlar 
inte i det här fallet om något kollektivt, vad som är bäst för alla, utan vad som är bäst för 
individen; "varför bryr du dig inte om mig?" Här blir modernitetens livspolitik uppenbar, och hit 
vill jag även koppla Giddens (1991) diskussion om narcissism; jagets förmåga att koppla 
externa händelser till sina egna behov och begär. Denna fråga ser jag också som uttryck för det 
privata eftersom aktören sätter sig själv i centrum. Här kan vi också se hur Goffmans (1959) 
perspektiv på framträdande kan relateras till samspel på Twitter. Aktören askgeorge överför 
uttryck för det privata i och med de samlade aktiviteter som skapar förväntningar hos publiken, 
som på Twitter personligen kan svara och ställa frågor till. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att offentliga aktörer på Twitter ständigt kan skifta mellan 
rollen som offentlig person och rollen som privatperson. På samma sätt kan privatpersoner 
skifta mellan roller. Detta genom ett skiftandet i samspel; dels med nära, personliga vänner och 
dels med offentliga personer på ett personligt plan. Det är genom att kunna anta flera roller som 
Goffman (1959) menar att socialisation uppstår, och det blir högst påtagligt på Twitter där 
aktörer ständigt växlar mellan olika roller i de samspel som uppstår. Men kan vi verkligen veta 
om roller påverkar en individs identiteter utan att intervjua aktörerna själva? Castells menar att 
roller bara kan bli till identiteter om individen internaliserar rollen, vilket inte alltid behöver 
vara fallet. Då kommer vi till frågan om hur identitet formas på Twitter. 
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Identiteter på Twitter 

 
På samma sätt som vi kan se uttryck för olika roller ur Goffmans (1959) perspektiv i aktörers 
samspel på Twitter, kan vi se uttryck för meningsskapande och identitet ur Castells (2004) 
perspektiv. Castells talar om en hur en primär identitet formas i det globala nätverkssamhället, 
och hur mening ges från denna primära identitet som ramar in de övriga aktörerna i en social 
situation. I mitt resultat tolkar jag aktören theobeers val av andra aktörer att följa och samspela 
med som uttryck för sin primära identitet. Theobeers använder sin primära identitet till att rama 
in de andra aktörerna i samspelet genom att positionera sig i en nationell identitet som ger 
aktören en auktoritet vad gäller information om händelser i Kabul och mellanöstern. Ämnena 
som theobeers diskuterar med andra aktörer i resultatet visar på uttryck för nationell identitet 
som ramar in de andra aktörerna, t.ex. camomillan och iDeskCNN, som utomstående aktörer 
som söker kunskap och information från theobeers.  
 
Detta exempel kan också ses i ljuset av vad Castells beskriver som defensiva identiteter. Dock 
inte lika extremt eftersom Castells talar om nationalism och religiös fundamentalism. Däremot 
menar Castells att när världen blir för stor för individen att kontrollera försöker individen 
krympa tillbaka sin värld inom räckhåll. Det här bör ses i ljuset av globaliseringen och internets 
nätverkande individualism och den "glokala" världen (Wellman, 2002), som tar sig uttryck på 
Twitter när en vanlig student i Kabul blir en nyhetskälla i sig för Twitter-aktören iDeskCNN. På 
Twitter skapar aktören theobeers mening genom att välja de ämnen som aktören diskuterar och 
pratar om med andra aktörer. Theobeers skapar också mening och identitet genom att välja vilka 
andra aktörer att följa och samspela med på Twitter. Castells åtskiljer roller och identitet genom 
att beskriva roller som funktioner för handlande och identitet som organisering av mening, 
vilket är intressant att se i relation till hur aktörer på Twitter väljer sina diskussionspartners och 
de ämnen som diskuteras. Jag vill här koppla Castells identitet till detta val en viss aktör gör av 
andra aktörer att följa på Twitter och samspelet med dessa som organisering av mening. Likaså 
ser jag hur aktören och privatpersonen shaq91:s val att kommunicera med kändisen, den 
offentliga personen, Heidi Montag, som organisering av mening för sitt identitetsskapande.  
 
I resultatet har jag visat på det ständiga skiftandet mellan olika roller aktörer på Twitter går 
igenom. I kontrast till Castells primära identitet, menar Bauman (2001) att samhällets 
individualisering har transformerat den mänskliga identiteten från en självklarhet till en process 
som hela tiden måsta skapas och revideras i ett reflexivt förhållande med sig självt och 
omvärlden. Det här vill jag koppla till bakgrunden om bloggar och den nätverkande 
individualismen som uppstår i kommunikation på internet. Det är möjligt att se all form av 
kommunikation, organisation och nätverkande på internet som individualistiskt om man tar 
hänsyn till Wellmans (2002) och Castells (2004) bakgrund om nätverkad individualism. Clay 
Shirky (2009) ser möjligheter för individer att organisera sig utan organisationer med hjälp av 
internets individualiserade kommunikationsformer. 
 
I dessa samspel kan vi då hitta uttryck för modernitetens självidentitet. I min teoretiska 
referensram har jag beskrivit hur Giddens (1991) ser på identiteter; hur en individ i 
moderniteten inte bara har en identitet utan hela tiden skiftar och formar sin biografi reflexivt 
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genom internalisering av social information. Dessa processer skapar enligt Giddens vår 
självidentitet och det är denna definition av identitet som bör ses i ljuset av internet, bloggar och 
Twitter. Om bloggen i sig kan ses som en process och ett verktyg för formandet av en individs 
biografi, vill jag lyfta fram att identiteter också formas i denna process. Tidigare forskning har 
visat att bloggar är centrerad kring "the process of me", och är då i min mening inte långt ifrån 
Baumans och Giddens resonemang om modernitet, och livspolitik. "Articulation of life stories is 
the activity through which meaning and purpose are inserted into life" skriver Zygmunt Bauman 
i The Individualized Society (2001, s. 13).  
 
Giddens (1991) förklarar vidare modernitet som sammanvävningen mellan individens 
personliga värld och den objektiva verklighet som varje individ varseblir, som i dagens epok är 
influerad av globaliseringens dimensioner och internets kommunikationsmöjligheter. Bloggar, 
sociala medier och Twitter bör därför ses, i min mening, som en förstärkande dimension av den 
senare modernitetens utveckling. 

Metoddiskussion 

Ett dilemma med forskning på internet är att man aldrig riktigt kan veta om det som en person 
skriver är sant, eller om personen ifråga verkligen är den som den utgör sig för att vara. Jag 
argumenterar för att även om detta är ett stort problem på många olika forum på internet måste 
man ta hänsyn till de sociala mediernas karaktär. Själva poängen med sociala medier som jag 
ser det är att den verkliga, fysiska personen bakom datorn ska uttrycka sig om sitt liv och 
vardag, och nätverka med människor som den här personen tycker är intressanta och/eller har en 
relation eller bekantskap till. Detta ligger i linje med moderniteten, det individualiserade 
samhället och den nätverkande individualismen på internet. Jag har inte haft någon kontakt med 
mina informanter och menar att jag inte heller behöver få godkännande om att använda deras 
Twitter-sidor i min forskning. De aktörer jag har samlar in resultat från har själva lagt ut sina 
texter offentligt på internet. Och som jag tidigare nämnt är detta också poängen med sociala 
medier. Det finns en funktion på Twitter som gör att aktörer kan låsa sina Twitter-sidor till att 
endast vara synliga för andra, godkända aktörer. Om de aktörer jag har studerat i den här studien 
inte vill vara tillgängliga för alla att se på Twitter finns också möjligheten till det.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att man i kvalitativa studier måste se reliabilitet mot 
bakgrunden av den unika situation som uppstår när man samlar in sitt resultat och att variation i 
de resultat man samlar in är viktigare än att få samma resultat flera gånger. Dock är det svårt att 
inte tala om mönster i resultatet, och med tanke på min studies abduktiva förhållningssätt har 
jag också försökt att belysa de mönster i resultatet som jag kan relatera till min bakgrund och 
teoretiska referensram. Reliabilitet ersätts oftast enligt författarna i kvalitativa studier helt av 
begreppet validitet eftersom reliabilitetsbegreppet kommer allt närmre validitetsbegreppet. 
 
Patel och Davidson poängterar också att validitet i kvalitativa studier innefattar hela 
forskningsprocessen, vilket är något som jag har eftersträvat i den här studien. Teorier om 
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modernitet, globalisering och individualisering är inte tagna ur luften, utan är kopplade till min 
bakgrund och diskussion kring internet och bloggar. Kritik bör dock riktas till mitt val av 
litteratur. Det är svårt att hitta en enda kvinnlig författare i min referenslista, och det är i min 
mening beklagligt. Fler kvinnliga röster om identitet på internet hade varit på sin plats. Jag 
tänker främst på Sherry Turkle som jag också har övervägt att använda men vars teorier inte har 
passat mitt undersökningsområde. På det viset har kön aldrig spelat en medveten roll i min 
litteraturgenomgång, på gott och på ont. Litteraturen kan också tyckas vara gammalmodig i 
vissa fall, men jag vill hävda att teorier om socialisation som Berger och Luckman (1979) och 
Goffman (1959) lyfter fram är värda att diskutera i vår moderna tidsålder, och framförallt med 
avseende på de nya kommunikationsmöjligheterna som internet idag erbjuder. Ett av de mål jag 
haft med den här studien var att se om de teorier som genererades för årtionden sedan 
fortfarande är valida i dagens globaliserade och nätverkande samhälle, eller om det krävs en 
utvidgning av dessa teorier till att innefatta internets specifika kommunikationsvillkor.  

Vidare forskning och avslutande kommentarer 

Varför väljer individer att samspela på Twitter, vad har dessa individer för uppfattningar om 
sina identiteter och hur relaterar det till vad som faktiskt tar sig uttryck i kommunikationen på 
Twitter? Djupintervjuer skulle kunna få insikt om varför aktörer uttrycker sig som de gör på 
Twitter, och kvantitativa enkätundersökningar skulle deduktivt kunna pröva de teorier som har 
genererats i den här studien.  
 
Centralt för den här studien är Giddens (1991) självidentitet. Självidentitet är ett resultat av 
individens handlingsmönster och förutsätter ett rutinmässigt skapande och upprätthållande i 
individens reflexiva aktiviteter; det innefattar hur vi formar vår egen biografi. Vad händer när 
individer nu har möjlighet att på ett kontrollerat vis, specifikt via Twitter i den här studien, hela 
tiden forma sin självidentitet genom en dokumenterad offentlig biografi? Vidare forskning med 
longitudinella studier bör fokusera på enskilda aktörer för att analysera hur deras identiteter 
formas i samspel med andra aktörer på Twitter.  
 
Jag har haft ett abduktivt förhållningssätt i den här studien och utgått mycket ifrån tidigare 
forskning om bloggar och internet, samt teorier om en samhällig utveckling som kan tyckas 
endast förtälja ett smalt perspektiv på den värld vi lever. Vidare forskning bör därför fokusera 
på att analysera förhållandet mellan det privata och det offentliga på Twitter i ljuset av andra 
perspektiv på samhället. Clay Shirky har fått lite utrymme i den här studien på grund av sin 
journalistiska stil, men jag vill ändå lyfta fram denna författares positiva förhållningsätt till hur 
individer med informationsteknologiers hjälp kan organisera sig. Frågan är bara om det 
individualiserade samhället kan organisera sig med avseende på kollektivt värde istället för 
individen, och det är det här jag vill se vidare forskning om. Kan vi organisera oss för allas 
bästa, och kan vi organisera oss på ett individuellt vis för att gynna det kollektiva bästa, eller är 
vi dömda till vårt öde i det individualiserade samhället?  
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Globaliseringen och moderniteten sätter individen i centrum, och kollektivet verkar försvinna ur 
fokus. Vad händer när vi lägger till den virtuella dimensionen, med dess nätverkande 
individualism ur Wellmans (2002) synvinkel, i ett vardagsliv som i Baumans (2001) mening 
redan är starkt individualiserat? Wellman et al. (2003) beskriver som tidigare nämnt hur internet 
förstärker den redan fastställda nätverkande individualismen i det västerländska samhället, och 
efter analysen av mitt resultat kan jag se att detta tar sig uttryck på mikrobloggen Twitter.  
 
Wellmans nätverkande individualism stämmer väl in på fenomenet Twitter. Twitter är 
begränsad till 140 tecken per inlägg, och uppmuntrar ett nätverkande med andra användare för 
att sprida information. Vanliga bloggar uppmuntrar inte i min mening samma nätverkande, utan 
är mer ett "rum" för personliga dagböcker där inget särskilt nätverk för att sprida sin 
information  är uppbyggt. Twitter erbjuder sammansmältningen mellan Facebook och den 
vanliga bloggformen. Det verkar som att sociala medier på internet profilerar sig som att ge 
stora möjligheter för "social" kommunikation, trots att denna kommunikation sker via 
individualiserade kommunikationsmedel. I moderniteten och det nätverkande individsamhället 
bör vi tala om en ny definition av ordet "social", och "social kommunikation", till att innefatta 
den nätverkande individualismen. Vi bör fråga oss hur sociala de sociala medierna egentligen 
är. 
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