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Sammanfattning 
 
Facebook är idag världens största sociala nätverk och utgör en integrerad del i många männi-
skors liv. Facebook erbjuder en ny typ av interaktion där hela världen kan kopplas samman. 
En individ kan nå ut till flera hundra andra med hjälp av ett par knapptryckningar, det enda 
som krävs är en telefon eller dator med internetuppkoppling.  I och med Facebooks inträde i 
människors liv erbjuds också nya möjligheter för individen att skapa sin identitet vilket 
väckte vårt intresse att studera ämnet närmare. Vi har därför valt att undersöka: Hur väljer 
individer att konstruera sin identitet på Facebook?  Detta gör vi genom att analysera så kal-
lade statusuppdateringar med diskursanalys. En statusuppdatering är ett kort meddelande som 
når ut till alla individens ”vänner” på Facebook och är ett relevant datamaterial för att studera 
identitetskonstruktion då det utgör en självpresentation som kan bekräftas på olika sätt. I vår 
studie fann vi sex subjektspositioner som beskriver hur individer konstruerar sin identitet på 
Facebook. Dessa var: Den lyckade, Den lustige, Den relationsorienterade, Den aktive, Den 
negative och Den kloke. Vi har också tittat på de tolkningsrepertoarer som kopplas till respek-
tive subjektsposition samt vilka mekanismer individen använder då hon antar subjektsposit-
ionen. När vi presenterar vårt resultat har vi tagit hänsyn till responsen i form av antal ”gilla” 
kopplad till respektive subjektsposition och därmed funnit att subjektspositionerna Den lyck-
ade och Den lustige var de mest accepterade samt att Den negative och Den kloke var de 
minst accepterade subjektspositionerna på Facebook. 
 
 
Nyckelord: Facebook, identitet, diskursanalys, subjektspositioner, sociala nätverk 
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Inledning 
 
Författarna till denna studie deltar aktivt i det sociala nätverket Facebook sedan 2007. Anled-
ningen till vårt medlemskap är att upprätthålla och vårda sociala relationer med vänner, släkt 
och bekanta. Vi använder oss dagligen av Facebook och betraktar oss som medelanvändare 
då vi uppdaterar vår status (genom att skriva en statusuppdatering) någon gång per månad 
och dagligen håller oss informerade om våra ”vänners” aktiviteter. Förutom detta håller vi 
oss uppdaterade om det senaste skvallret, vi får också information om födelsedagar och andra 
livshändelser i våra ”vänners” liv. Facebook blir som en skvallertidning där våra vänner är 
kändisarna. Facebook är således en integrerad del av vår vardag och vi antar att det även har 
blivit det för många andra personer. Vi upplever att vi starkt påverkats av Facebooks intåg då 
vi spenderar mellan 20 och 30 minuter per dag på Facebook. Vi tror också att Facebook blivit 
en stor del av många andra människors vardag och att det påverkar deras liv utanför den vir-
tuella världen. Ett exempel på hur Facebook påverkar individen även i den verkliga världen 
är upploppen som skedde i Göteborg i december 2012 som var en konsekvens av ungdomars 
mobilisering med hjälp av Facebook eftersom en person la upp bilder på andra med tillhö-
rande kränkningar vilket väckte starka reaktioner.  
 
Facebook är mycket lättåtkomligt, det går att nå via mobilen och datorn så snart individen har 
internetuppkoppling. Många individer är ständigt uppkopplade och nåbara via mobiltelefonen 
eller datorn. I och med att individen hela tiden är uppkopplad blir hon aldrig riktigt fri från 
möjligheten att följa händelserna på Facebook. Som en konsekvens av denna trend har Språk-
rådet i dagarna kommit med ett nytt ord, nomofobi vilket innebär en oro för att inte ständigt 
kunna vara tillgänglig via telefon. Ordet är en förkortning från engelskans ”no mobile phone 
phobia”.  

Virtuell interaktion – internet och sociala nätverk 
 
Människor har alltid interagerat. Förr i tiden, när kommunikationsmöjligheterna var färre 
skedde all interaktion face-to-face. Face-to-face kommunikation innebär att individer kom-
municerar i varandras fysiska närvaro, interaktionen sker alltså ”öga-mot-öga”. I face-to-face 
interaktion kommunicerar individen inte bara med ord, utan även med kroppsspråk, tonläge, 
ansiktsuttryck etc. Här kan även individen känna av sinnesstämningen hos den som kommu-
nicerar på ett tydligare sätt. Det finns mycket forskning som pekar på att en stor del av den 
information som utbyts mellan människor när de möts face-to-face sker på andra sätt än med 
de talade orden (Nilsson & Waldemarson 2007: 65). 
 
Möjligheterna att kommunicera på ett flertal olika sätt sammanhänger med samhällets histo-
riska utveckling. I det förmoderna samhället skedde all kommunikation mellan människor 
antingen face-to-face eller via brevväxling. Detta gjorde kommunikationsmöjligheterna 
mycket begränsade då det antingen krävdes att människor fysiskt träffades eller att korre-
spondensen tog lång tid. De tidsliga och rumsliga aspekterna var helt avgörande för att kom-
munikationen mellan människor skulle äga rum. Inträdet av telekommunikationen på 1870-
talet bidrog till att människor kunde kommunicera direkt, utan varandras fysiska närvaro. 
Därmed kunde budskap spridas snabbare. Sedan utvecklingen av internet under 1990-talet 
har möjligheterna att kommunicera budskap till många människor på kort tid realiserats. På 
detta sätt kopplas världen samman och händelser kan dokumenteras och budskap spridas på 
millisekunder mellan olika världsdelar och människor. 
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I och med den tekniska utvecklingen på det kommunikativa området har tiden och rummet 
inte längre samma inverkan på kommunikationen mellan individer. Genom denna nya typ av 
kommunikation går en stor del av det som kommuniceras i form av kroppsspråk mm. förlorad 
då kommunikationen enbart sker med hjälp av text, bilder mm. Kommunikationen som idag 
sker via internet kallas för virtuell kommunikation och det ”rum” där kommunikationen sker 
kallas för en virtuell värld. Internets utbredning har gjort att sociala nätverk i en virtuell värld 
fått ett större fäste i människans vardag. I och med detta har kommunikationen gått från face-
to-face till att allt mer vara en kommunikation screen-to-screen. I den virtuella kommunikat-
ionen kan det uppstå en fördröjning mellan skapandet av det som kommuniceras och motta-
gandet av detsamma eftersom ett meddelande inte nödvändigtvis når mottagaren direkt. Det 
är alltså inte säkert att mottagaren läser meddelandet i direkt samband med att det skickats. 
Denna fördröjning existerar inte i interaktion face-to-face. 
 
På grund av denna tidsfördröjning är det mer acceptabelt att mottagaren responderar i ett se-
nare läge än i face-to-face interaktion. Däremot förväntas mottagaren respondera inom en 
rimlig tid. Denna tidsaspekt möjliggör för båda parter att reflektera över vad de ska kommu-
nicera. Det gör också att det som kommuniceras ges tid att tolkas av läsaren och därmed 
krävs ett noggrannare övervägande av vad individen kommunicerar. Då så många kommuni-
kativa aspekter, så som kroppsspråk etc., går förlorade krävs att mottagaren av texten tolkar 
det som skrivs.  Individen försöker i största möjliga mån att förmedla sitt budskap så att mot-
tagaren inte tolkar det felaktigt. Det är svårare i virtuell interaktion än i face-to-face interakt-
ion då individen inte förmedlar sitt budskap med hjälp av kroppsspråk etc. De kroppsliga 
aspekterna i kommunikationen går förlorade vilket påverkar förmedlingen av känslor och 
sinnesstämning i budskapet. Samtidigt förenklas kommunikationen genom att tidsliga och 
rumsliga aspekter inte har samma påverkan. 
 
Den enskilt största plattformen för virtuell interaktion idag är Facebook. Facebook möjliggör 
för en ensam individ att nå ut till många personer på en och samma gång, som en virtuell an-
slagstavla. Genom användandet av Facebook har denna typ av interaktion kommit att utgöra 
en del av många individers vardag. Eftersom det är en ny typ av interaktion blir det extra in-
tressant att studera. Denna interaktionstyp kan också utgöra en bidragande orsak till att Fa-
cebook har blivit så utbrett. 

Identitetskonstruktion 
 
Vi ser identitetskonstruktion som något som sker i interaktionen mellan människor. Facebook 
möjliggör för individen att välja vad den kommunicerar genom att utesluta vissa sidor och 
framhäva andra. Detta är kopplat till vad individen tror att andra vill se och vilka normer som 
finns på Facebook gällande vad individer ska och inte ska visa upp. Vi upplever att det är 
viktigt för individen att skapa en identitet som individen tror är önskvärd av sina ”vänner” på 
Facebook. 
 
Via det individen kommunicerar förmedlar denne också en bild av hur hon vill att andra ska 
uppfatta henne. Då detta sker i ett virtuellt rum, där vissa saker kan avskiljas från individen, 
har individen större möjligheter att framställa sig så som hon vill. Den möjlighet individen 
har att framställa sig på ett annat sätt än i interaktion face-to-face gör att identitetskonstrukt-
ion i sociala medier som Facebook blir viktigt att kartlägga. Dock kan individen konfronteras 
och tvingas till att hantera den identitet hon konstruerar i den virtuella världen även i den 
verkliga. Det är också intressant att studera då Facebook i hög utsträckning integrerats i 
många individers vardag och identitetskonstruktion. Facebook blir således också en del av 
den värld vi lever i och påverkar oss. 
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Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna studie är att belysa de mönster av identitet som konstrueras och framställs 
genom virtuell kommunikation på Facebook. Till detta har vi valt att använda oss av metoden 
diskursanalys vilken hjälper oss att identifiera mönster beträffande identitetskonstruktion på 
ett tillfredsställande sätt. Då Facebook idag är det största sociala nätverket och därmed det 
största virtuella rummet har vi valt att fokusera vår studie på det. 
 
Den fråga vi ämnar besvara i studien är följande: Hur väljer individer att konstruera sin iden-
titet på Facebook? 
 
För att besvara vår frågeställning kommer vi att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt per-
spektiv inom vilket identiteten ses som dynamisk och föränderlig. Det gör identiteten möjlig 
att framställa på olika sätt i olika situationer. Identiteten blir också till viss del valbar då indi-
viden kan välja vilka sidor hon vill visa beroende på vem hon kommunicerar med och i vil-
ken kontext. 
 
Vår ambition var från början att uppnå ett resultat som var representativt för normalpopulat-
ionen på Facebook. Men vi har tvingats till en avgränsning då vårt urval visade sig ha en 
överrepresentation av personer mellan 18 år och 34 år. 

Facebook – bakgrundsfakta 
 
Facebook är intressant att studera då det är världens största sociala nätverk. Facebook har gått 
från att, vid dess födelse år 2004, vara en lokal angelägenhet för elever tillhörande ett univer-
sitet i USA, till att idag vara ett globalt fenomen. Idag finns mer än en miljard användare 
världen över där majoriteten av användarna loggar in dagligen 
(http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22). Facebook växer, bara det 
senaste året har sajten växt med 20 %. Facebooks utbredning till trots finns det individer som 
har valt att helt avstå eller inte har möjlighet att använda sig av sociala medier så som Fa-
cebook. Det hör dock till ovanligheten i Sverige att individer inte är medlemmar på Facebook 
då det finns fler svenska facebookkonton än unika individer i Sverige 
(www.facebook.com/facebook /info). 
 
Facebook som socialt nätverk används av individer för att kommunicera med varandra. Vis-
ionen med Facebook är enligt företaget som driver detta att ge människor makt att dela och 
göra världen mer öppen och sammankopplad (www.facebook.com/facebook/info). Visionen 
förverkligas genom de stora interaktionsmöjligheterna, samt det faktum att den genomsnitt-
lige facebookanvändaren har 130 vänner (www.facebook.com/facebook/info). Det individen 
kan kommunicera är både bild, text, musik, videos, länkar, filmer, meddelanden, privata 
meddelanden, chat, vänförfrågningar etc. som alla individens ”vänner” kan ta del av. 
 
Facebook som varumärke börsnoterades våren 2012 och har sedan dess börjat använda sig av 
reklam i allt större utsträckning. Aktierna gick från ett mycket högt värde till ett lågt värde 
bara några månader senare då företagets omsättning inte var lika stor som först förutspåddes. 
Anledningen till detta var att Facebook inte genererade lika stora intäkter exempelvis i form 
av reklam som förutspåddes innan börsnoteringen. 
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Facebook for dummies 
 
Nedan avser vi förklara de allra mest väsentliga begrepp och funktioner man behöver kunna 
för att förstå hur interaktionen på Facebook byggs upp. Detta är inte en ”karta” över hur allt 
kopplas samman utan en enklare förklaring av viktiga funktioner. Facebook är ett komplext 
område och vi kommer inte att kunna förklara allt. För att förstå hur Facebook fungerar och 
alla de funktioner som finns krävs att man är en aktiv medlem. Vi förklarar dock här några av 
de viktigaste begreppen samt ger ett exempel på hur det kan se ut på Facebook för att under-
lätta läsningen av denna studie. 
 
Status/statusuppdatering/statusrad: ett narrativ i mikroformat där individen kan kommunicera 
en text, bild eller länk etc. till sina facebookvänner. Statusuppdateringen publiceras på fa-
cebookanvändarens vänners newsfeed. 
 
Newsfeed: startsidan där alla individens ”vänners” aktivitet på Facebook visas i kronologisk 
ordning som en lista där namn, innehåll, plats och tid anges för uppdateringen. 
 
Timeline/profilsida: användarens personliga profilsida där alla aktiviteter denne publicerat 
sedan inträdet på Facebook visas.  
 
Vän: de personer vars aktivitet facebookanvändaren kan ta del av på sin newsfeed. När vi be-
nämner en vän på Facebook kommer vi att använda citationstecken (”vän”) eftersom en fa-
cebookvän är en virtuell vän och inte nödvändigtvis någon individen träffat i det verkliga li-
vet. 
 
Vänförfrågan: en förfrågan om att ha en ”relation” på Facebook. Här skickar en facebookan-
vändare en förfrågan till en annan facebookanvändare om att få ta del av dennes aktivitet och 
dela sin egna. 
 
Gilla: en ”tummen upp” till en annan facebooksanvändares aktivitet, exempelvis statusuppda-
tering. Där facebookanvändaren visar sin uppskattning av aktiviteten. Vi kommer att be-
nämna begreppet inom citationstecken (”gilla”) då begreppet annars kan upplevas otydligt. 
 
Kommentar: facebookanvändaren kan kommentera sina ”vänners” och egna aktiviteter på 
Facebook genom att skriva i ett kommentarsfält kopplat till den ämnade aktiviteten. 
 
Tagg: används när individen benämner en annan facebookanvändare i sin statusuppdatering. 
Denna tagg fungerar också som länk till den omnämnda personens timeline. 
 
Checka in: en länk till den plats man befinner sig vid tiden för statusuppdateringen. 
 
I bild 1 visas ett fingerat exempel på hur en statusuppdatering kan se ut. Den exemplifierade 
statusuppdateringen är konstruerad av författarna för att visa hur en statusuppdatering och 
funktionerna kring den ser ut. 
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Bild 1: Ett fingerat exempel på en statusuppdatering 
 
1                       2   3            4                    5         6 
 

 
 

 
 
 
7    8                  9 
 
1: Statusuppdatering 
 
2: Profilbild 
 
3: Namn på den som skriver i sin statusrad 
 
4: Tagg 
 
5: Knapp för kommentar 
 
6: Kommentar 
 
7: Knapp för ”gilla” 
 
8: Gillad statusuppdatering samt länk till personen som ”gillat” statusuppdateringens fa-
cebookprofil 
 
9: Gillad kommentar 
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Disposition 
 
I denna studie ämnar vi ta reda på hur individer väljer att konstruera sin identitet på Fa-
cebook. Vi kommer nedan redogöra för hur vår studie är disponerad. I avsnittet om tidigare 
forskning redovisar vi forskning som redan genomförts på området för att på så sätt ta reda 
på vad vår studie bidrar med inom forskningsfältet. Vi presenterar ett antal olika teman vi 
funnit i vår genomgång av den tidigare forskningen och vilka huvudsakliga resultat som fun-
nits. När vi redogjort för den tidigare forskningen kommer vi att presentera den teoretiska 
referensram som utgör en grund för studien. Här presenterar vi socialkonstruktionism, språ-
kets roll i identitetskonstruktion samt diskurser och hur de inverkar på vår syn på identitets-
konstruktion. Sedan redogör vi för den metod vi använt oss av i denna studie. Här kommer vi 
att beskriva diskursanalysen och diskurspsykologin samt motivera valet av dessa metodolo-
giska grunder. Vidare kommer vi att redogöra för det datamaterial, urval och den datain-
samling med hjälp av vilka vi samlat data till studiens resultat. Därefter beskriver vi hur vi 
gått tillväga i vårt analysförfarande samt redogör för den begreppsapparat som använts i ana-
lysen. Avslutningsvis lyfter vi fram etiska frågor och diskuterar hur de påverkar vår studie. I 
studiens resultatdel redogör vi för våra fynd kring hur individer väljer att konstruera sin 
identitet på Facebook. Vi presenterar ett antal subjektspositioner vilka vi fann representerades 
i vårt datamaterial samt vilka tolkningsrepertoarer som kopplades till dessa. Vi presenterar 
även de mekanismer som används av individen i hennes identitetskonstruktion på Facebook. I 
den avslutande delen av studien för vi en diskussion om huruvida resultatet besvarade den 
frågeställning vi formulerat och det syfte vi hade med studien. Vi redogör också för vårt re-
sultat i relation till den tidigare forskningen och var det placerar oss på fältet. Därefter disku-
terar vi vad vårt resultat bidrar med i ett större sammanhang. Sedan diskuterar vi hur väl den 
valda teorin och metoden har fungerat i besvarandet av frågeställningen. Slutligen för vi en 
självkritisk diskussion samt lägger fram förslag kring framtida forskning. 
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Tidigare forskning 
 
Nedan kommer vi att presentera en analys av tidigare forskning på området. I vårt sökande 
efter tidigare forskning har vi utgått ifrån databasen Sociological abstracts. Där har vi sökt 
efter artiklar innehållande orden sociala nätverk, Facebook och identitet. Då Facebook är ett 
relativt nytt fenomen är området inte fullt kartlagt vilket vi märkte i våra sökningar då vi inte 
fann särskilt många relevanta studier. Bland de studier vi ändå hittade fanns ett antal genom-
gående teman som är relevanta för det område vi önskar utforska vilka vi nedan kommer att 
redogöra för. Dessa teman var: Facebook-motivation, Facebook-personlighet, demografiska 
faktorers påverkan på facebookanvändande, Vad visar man och hur samt Vad säger Goff-
man?. Avslutningsvis diskuterar vi den tidigare forskningen, dess relevans i vår studie samt 
vad vår studie kan komma att bidra med på området. 

Facebook-motivation 
 
Under denna rubrik avser vi presenta tidigare forskning gällande motiv till användande av 
sociala nätverk så som Facebook. Här kommer vi redogöra för forskning kring allmänna mo-
tiv till att använda Facebook i sin helhet och för forskning gällande motiv till användning av 
specifika funktioner på Facebook så som statusuppdateringar och bilder etc. I vår genomgång 
av materialet visade sig detta tema vara det mest utforskade inom området. 
 
Tosun (2012) och Smock et al. (2011) har undersökt användarnas motivation till att använda 
Facebook. Den turkiska forskaren Tosun har i en studie från 2012 genomfört en surveyunder-
sökning på 143 turkiska universitetsstudenter. Studiens syfte var att undersöka varför indivi-
der använder sig av Facebook. Resultatet visar att det främsta motivet är att upprätthålla 
långdistansrelationer. Andra motiv för att använda Facebook var i underhållningssyfte, 
granska samt kommentera foton, organisera sociala aktiviteter, passivt iaktta sina vänner, 
skapa nya vänskapsrelationer och skapa/avsluta romantiska relationer. Smock et al. (2011) 
har genomfört en surveyundersökning på 267 amerikanska universitetsstudenter. De har 
bland annat undersökt motivationen till statusuppdateringsfunktionen på Facebook. Forskar-
nas resultat visar att användandet av statusuppdateringar är starkt kopplat till motiv att vilja 
förmedla information. I denna motivation ingår att: tillhandahålla allmän information, att visa 
upp intressen, dela sådant som kan vara av intresse för andra samt att tillhandahålla personlig 
information om sig själv. 

Facebook-personlighet 
 
Nedan avser vi redogöra för tidigare forskning gällande personlighetsdrag som gjorts för att 
undersöka dess påverkan på facebookanvändande. 
 
Moore och McElroy (2011) har med hjälp av fem-faktormodellen (som undersöker vilken 
grad av öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism individen besit-
ter) undersökt psykologiska faktorer som påverkar individens användande av internetbase-
rade sociala plattformer så som Facebook. Författarna har använt sig av en surveyundersök-
ning på 219 amerikanska collegestudenter och kommit fram till att extroverta personer i 
större utsträckning använder Facebook än introverta. Extroverta personer spenderar mer tid 
på Facebook, loggar in oftare, har fler vänner, har fler foton och skriver mer om sig själva. 
De ångrar också i mindre utsträckning vad de publicerar. Ross et al. (2009) har även de i sin 
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studie undersökt personlighetens påverkan på Facebookanvändandet med hjälp av fem-
faktormodellen. De baserar sin studie på enkäter från 97 amerikanska studenter. Studien visar 
att extroverta personer använder Facebook i större utsträckning än introverta samt att extro-
verta personer är med i fler grupper (virtuella grupper där individer med samma intresseom-
råde samlas och utbyter information). Trots att extroverta personer är mer aktiva på Facebook 
sker denna aktivitet inte istället för att umgås fysiskt med sina vänner. Fastän båda studierna 
berör ungefär samma saker och visar liknande resultat skiljer de sig gällande hur starka sam-
banden mellan personlighetsdrag och facebookanvändande är. Moore och McElroy (2011) 
har funnit starka samband mellan personlighetsdrag och facebookanvändandet medan Ross et 
al. (2009) menar att sambanden finns men att de är svagare. 
 
Ryan och Xenos (2011) har genomfört en undersökning med hjälp av en frivillig internetba-
serad enkät på ett slumpmässigt urval av 1635 personer i Australien. De har använt sig av 
fem-faktormodellen som förklaringsmodell till vilka personer som använder sig av Facebook. 
De har kommit fram till att det framförallt är personer med narcissistiska personlighetsdrag 
som använder sig av Facebook. Anledningen till detta är att Facebook kan användas i självbe-
främjande syfte. Facebook möjliggör nämligen för individen att framställa sig annorlunda än 
i verkliga livet. Extraversion i femfaktormodellen handlar om i vilken grad individen fram-
ställer sig på Facebook medan narcissism handlar om huruvida individen njuter av att få 
uppmärksamhet. En extrovert person kan vara ödmjuk medan en narcissist ofta saknar den 
egenskapen. 

Demografiska faktorers påverkan på facebookanvändande 
 
I vår genomgång av tidigare forskning på området har vi funnit forskningsresultat som visar 
på samband mellan användandet av sociala nätverk, så som Facebook, och demografiska fak-
torer. Vi tror att demografiska faktorer har en inverkan på facebookanvändande och identi-
tetskonstruktion på Facebook men detta kommer inte vara det huvudsakliga studieobjektet i 
denna studie. Vi kommer dock att ta hänsyn till könstillhörighet och ålder i vår studie. 
 
Brandtzæg et al. (2010) har i en studie jämfört erfarenhet och användande av Facebook hos 
unga och äldre med hjälp av 16 intervjuer och användartester där deltagarna fick i uppgift att 
navigera på Facebook. De fann att yngre individer uppdaterar mer sällan än äldre. De unga 
vill framställa sig som snygga, positiva och genuina. Unga individer tar exempelvis bort tag-
gar (länkar i statusuppdateringen till en berörd persons profilsida) på bilder som inte upp-
skattas av individen själv. Yngre individer är medvetna om att taggar till oestetiska bilder på-
verkar hur de framstår, de är alltså medvetna om sin publik på Facebook. De äldre uppdaterar 
sin status oftare än unga. De vill framställa sig som snygga, positiva och aktiva, de skryter 
också ofta om semestrar och resor. 
 
Hinduja och Patchin (2007) har gjort en studie på 9282 unga individer i USA och deras an-
vändande av My Space. My Space är ett socialt nätverk som på många sätt liknar Facebook 
men som tappat många användare till Facebook under senare år. De har gjort en innehållsana-
lys av användarprofiler på My Space där de funnit att många av ungdomarna försöker visa 
upp vuxenorienterade beteenden, exempelvis visar de att de dricker alkohol (18,1%) och rö-
ker (7,5 %). 
 
Brandtzæg et al. (2010), som ovan nämnts, har undersökt skillnader i facebookanvändande 
beroende på ålder, fann även i sin studie att kön påverkar facebookanvändare där kvinnor 
uppdaterar sin status mer frekvent än män. Moore och McElroy (2011) har i sin studie sett 
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liknande samband. De har också funnit att kvinnor är mer aktiva på Facebook än män, då de 
har fler vänner (snittvärde kvinnor: 148,28 män: 91,39), lägger upp fler bilder och skriver fler 
statusuppdateringar. 

Vad visar man och hur? 
 
Som tidigare nämnts menar Ryan och Xenos (2011) att Facebook möjliggör för individen att 
framställa en annan bild av sig själv på Facebook än i det verkliga livet. Detta är ett väl ut-
forskat område som i högsta grad berör vår undersökning då det förklarar varför individer 
väljer att framställa vissa saker om sig själv och utesluta andra. Nedan kommer vi att redo-
göra för tidigare forskning gällande vad individen väljer att framställa om sig själv. 
 
Farquhar (2009) har i en studie undersökt identitetsframställning på Facebook. Undersök-
ningen har genomförts med hjälp av deltagande observation av 346 facebookprofiler samt 48 
intervjuer av amerikanska collegestudenter. Författaren har genom intervjuerna funnit att in-
divider undviker att visa upp oestetiska bilder eller någonting negativt om sitt liv på Fa-
cebook. Detta har Farquhar funnit genom att fråga individer om deras facebookanvändande. 
Som ovan nämnts finns även ytterligare forskning som pekar på att individen visar en förskö-
nad bild av sig själv när denne tar bort taggar på icke-önskvärda bilder mm. (Brandtzæg et 
al., 2010). Vidare har Farquhar (2009) genom intervjuerna funnit att individer överdriver sin 
identitetsframställning för att det inte ska uppstå någon missuppfattning om vem de är. 
Farquhar har i sina intervjuer ställt frågor till respondenterna om deras facebookanvändande 
och vad de använder Facebook till och genom detta kommit fram till ovanstående resultat. 
 
Underwood et al. (2011) har genom en enkätundersökning till 113 brittiska studenter under-
sökt hur och varför individer förvränger framställandet av sin identitet på Facebook. De har 
identifierat tre typer av mönster gällande hur denna förvrängning går till. Den första typen 
utnyttjar lögner i självbefrämjande syfte (32 %). Individer väljer alltså att visa upp en positiv 
bild av sig själva. Den andra typen använder lögner för att bibehålla sociala band (45 %). Den 
tredje typen liknar den första men de individer som faller inom denna ram är inte lika be-
kväma i sitt förvrängande (23 %). Detta förstärker trovärdigheten i Ryan och Xenos (2011) 
resultat angående narcissism och facebookanvändande då Underwood et al. (2011) menar att 
individer framställer sig annorlunda för egen vinning. 
 
Det finns även forskning som visar på motsatsen, d.v.s. att individen framställer sitt sanna jag 
på Facebook. Den ovan nämnda turkiske forskaren, Tosun (2012), har i samma studie även 
undersökt hur facebookanvändandet påverkas av individers tendens att uttrycka sina genuina 
karaktärsdrag. Resultaten visar att 57 % av respondenterna visar sitt sanna jag i medel eller 
hög utsträckning, medan 43 % gör det i låg utsträckning. Personer med en hög tendens att 
uttrycka sitt ”sanna jag” använder Facebook mer i relationsrelaterade syften. Detta har han 
gjort genom att i surveyundersökningen fråga respondenterna om huruvida de framställer sitt 
sanna jag eller ej. 

Vad säger Goffman? 
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera forskning som har använt sig av Goffmans 
dramaturgiska modell i sin undersökning av Facebook. Goffman intresserade sig för identi-
tetsframställning genom symboler och har med sitt bidrag till sociologin bland annat tillhan-
dahållit möjligheter att undersöka sociala företeelser som om de vore en teateruppsättning. En 
statusuppdatering på Facebook är som att framställa något för en publik som publiken förvän-
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tas respondera på. Detta tema inom den tidigare forskningen tillför en ytterligare dimension i 
synen på identitetsframställning på Facebook. 
 
Gardner Birnbaum (2008) har studerat självpresentation på Facebook med hjälp av Goffmans 
dramaturgiska modell som begreppslig referensram och etnografi som metod. Författaren har 
studerat amerikanska studenters användarprofiler med fokus på profilbilder, d.v.s. den bild 
som kopplas till individens samtliga aktiviteter på Facebook. Han samlade in data genom del-
tagande observation av elever på skolans campus i åtta månader på ett college i USA, 30 in-
tervjuer kring foton på Facebook samt en innehållsanalys av 100 fotografier som kom från 
fem kvinnor och fem mäns facebookprofiler. Gardner Birnbaum kom fram till att studenter 
tror att deras huvudsakliga publik är andra studenter. Detta påverkar vad individen väljer att 
framställa då individen anpassar sin självpresentation utifrån den föreställda publiken. Vidare 
har författaren funnit sex genomgående teman gällande vilka typer av framställningar indivi-
den visar genom sin profilbild. Dessa är: festprissar, sociala, äventyrliga/risktagande, ro-
liga/fåniga, en del av ett större sammanhang och unika. Sammantaget representerar dessa sex 
teman en idealisk bild av en collegestudent på Facebook. Det utgör också ett fragment till vad 
individer väljer att visa av sin identitet på Facebook. 
 
Elder-Jubelin (2009) har genom intervjuer av kanadensiska collegeungdomar undersökt 
självpresentation på Facebook med hjälp av Goffmans dramaturgiska modell. Tio personer 
deltog i studien varav sju var kvinnor och tre var män vilka anmält sitt intresse att delta i stu-
dien. Författaren har i sin studie fokuserat på den upplevda kontexten och föreställningen om 
en publik. Författaren har funnit mönster och begrepp för självpresentation, interaktion och 
passivt iakttagande på Facebook. Elder-Jubelin har funnit att individer använder olika själv-
presentationer och anonymitetsöverväganden på grund av att det finns en mängd olika poten-
tiella publiker, relationer och förväntningar på vad man visar och förväntningar på vad man 
skall kunna se. Med andra ord fann Elder-Jubelin inga enhetliga resultat utan en mängd indi-
kationer på att det finna olika faktorer som påverkar självpresentation och anonymitetsöver-
väganden. 
 
Farquhar (2009) har i sin studie av identitetsframställning på Facebook, som redogjorts för 
ovan, även analyserat identitetsframställande med hjälp av Goffmans dramaturgiska modell. 
Han tittade då bland annat på statusuppdateringar och fann följande kategorier: nuvarande 
aktivitet/schema, nuvarande humör, universell upplevelse, skriva om vänner, livshändelser, 
humor och bekräftelseönskan. Dessa kategorier visar vilka typer av identitet individer väljer 
att framställa på Facebook. 

Sammanfattning 
 
I temat Facebook-motivation har vi redogjort för olika motiv till varför individer använder 
Facebook och dess olika funktioner. I temat Facebook-personlighet har vi funnit forskning 
som pekar på att individer med en hög grad av extraversion är mer aktiva på Facebook än in-
troverta individer. Under rubriken demografiska faktorers påverkan på facebookanvändande 
har vi redogjort för forskning som pekar på att ålder och kön påverkar hur individer använder 
Facebook. Det finns även forskning som pekar på att motivet till att använda Facebook är att 
individen ges möjlighet att framställa sig på ett mer fördelaktigt sätt än i det verkliga livet. 
Detta tema har vi redogjort för under rubriken Vad visar man och hur? Vi har slutligen tagit 
del av studier som har använt sig av Goffmans dramaturgiska perspektiv som begreppslig och 
teoretisk referensram. Dessa studier redogjorde vi för under rubriken Vad säger Goffman?.  
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I genomgången av den tidigare forskningen på området har vi funnit att de flesta har en psy-
kologisk inriktning. Dock finns sociologisk forskning att tillgå men inte i lika stor utsträck-
ning. Majoriteten av forskningen har genomförts i Nordamerika, endast ett fåtal är genom-
förda i Europa. Vi har inte funnit någon relevant studie som har genomförts varken i Skandi-
navien eller i Sverige. Endast två av de studier vi har gått igenom har genomförts på några 
andra än skolungdomar eller studenter. 
 
Med andra ord skiljer sig vår studie från de andra då den faller inom ämnet sociologi och ge-
nomförs på en relativt varierande population. Vi kommer även att undersöka en svensk popu-
lation vilket ingen annan studie enligt vår vetskap gjort. Vi har i vår genomgång inte heller 
funnit någon studie med diskursanalys som metod. Vi har heller inte funnit någon studie som 
behandlar konstruktion av identitet på Facebook eller andra sociala nätverk vilket vi genom 
vår studie kommer att bidra med. 
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Teoretisk referensram 
 
I vår studie har vi valt att anta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i vår syn på identitets-
konstruktion. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär att mening i människors liv 
skapas genom språket och att individens identitet är en produkt av språkanvändningen. Detta 
angreppssätt är väl tillämpbart utifrån vår frågeställning eftersom vi ställer frågan: Hur väljer 
individer att konstruera sin identitet på Facebook? 
 
Ur socialkonstrutionismen har en diskursanalytisk forskningstradition växt fram vilken ser 
konstruktionen av världen som ett nätverk av diskurser som ständigt skapas och omformas. 
Diskursanalysen kommer i vår studie att ha funktionen att förklara hur den språkliga använd-
ningen är individens identitetskonstruktion på Facebook. Vi kommer i detta avsnitt närmare 
att redogöra för den teoretiska grund vi använder oss av i denna studie genom att beskriva 
socialkonstruktionismen och språkets roll i individens identitetskonstruktion. Vi kommer 
också att redogöra för diskursanalysen samt den inriktning vi valt att använda inom diskursa-
nalysen, nämligen diskurspsykologi. 

Socialkonstruktionism 
 
Inom socialkonstruktionismen ställer sig forskaren kritisk till individens förgivettagna kun-
skap och förståelse om sig själv och världen då forskaren menar att kunskap hela tiden skapas 
och förändras. Denna teoretiska tradition har växt fram i och med den språkliga vändningen i 
början av 1900-talet. Socialkonstruktionismen motsätter sig den traditionella föreställningen 
om vetenskap som innebär tanken om att man skall söka en objektiv sanning och undersöka 
företeelser med hjälp av hårda data. Socialkonstruktionismen menar istället att språket hela 
tiden skapar den sociala verkligheten och att den sociala verkligheten ständigt förändras då 
språket förändras. Därför menar man att det inte finns någon objektiv sanning att finna (Burr 
2003: 2,3,13). 
 
Socialkonstruktionister menar att individer skapar den värld de lever i genom användningen 
av språket i interaktion. Det är genom denna vardagliga interaktion som olika typer av kun-
skap skapas. Den sociala interaktionen bygger på språklig interaktion vilket gör språket till 
det huvudsakliga forskningsobjektet inom socialkonstruktionism (Burr 2003: 4). 
 
Inom socialkonstruktionismen menar man att tanken förutsätter språket. Tanken står alltså i 
beroendeförhållande till språket, vilket gör att individen inte kan tänka utan sina språkliga 
resurser. Det språk individen använder får hon genom den kultur hon socialiseras in i. I och 
med detta socialiseras individen också in i samhällets ramverk vilka styr hennes handlingar 
och uppfattningar om världen. Dessa ramar begränsar individen och det är dessa som be-
stämmer vad hon kan tänka och vad hon kan förstå (Burr 2003: 7,8). Men för det menar inte 
socialkonstruktionismen att världen är förutbestämd utan att vi hela tiden är med och skapar 
och utvecklar den. När vi talar om världen så skapas den och så som vi talar om världen ser 
världen ut. Därför existerar världen med hjälp av språket. Det sociala livet är konstant förän-
derligt och med andra ord förändras även världen konstant (Burr 2003:13). Även om världen 
är principiellt föränderlig blir den genom upprepade och liknande sätt att tala om världen re-
lativt stabil. Det visar också hur språket begränsar föränderligheten. 
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Språkets roll 
 
Språket – med sin föränderlighet och sin varierande innebörd – är som ovan nämnts social-
konstruktionismens kärna. Det mänskliga varandet förutsätter språket då individen inte kan 
existera utan språket. Språket bygger på strukturer, vilka bestämmer hur individens erfarenhet 
och medvetande struktureras. Språkets struktur fungerar som ramverk för individen i hennes 
tolkning av den värld hon lever i (Burr 2003: 46, 47, 48). 
 
Den person man är, eller den identitet man har, är en produkt av språket. Den identitet vi 
skapar beror på den struktur språket för tillfället tillhandahåller oss. Denna struktur är bero-
ende av hur vi för tillfället använder språket. Strukturen kan förändras om individen använder 
språket på ett annat sätt, därav blir individens identitet föränderlig. Språket tillhandahåller ett 
antal möjligheter för individen att skapa en identitet men fungerar även begränsande då språ-
ket inte kan användas hur som helst. Den identitet individen kan skapa är begränsad till de 
begrepp som finns i språket. Men denna konstruktionsprocess kan inte ske oavhängigt av 
andra individer. Här kommer vikten av det sociala in. Språket är fundamentalt för att indivi-
den ska kunna interagera med andra, det utövas mellan individer. En individs identitet kon-
strueras genom språket i interaktion med andra. Konstruktionen av identiteten är beroende av 
andras reaktioner och sker vid ett språkligt utbyte (Burr 2003: 53). 

Diskurs 
 
Socialkonstruktionismen menar som sagt att språket konstruerar världen. Den sociala värl-
dens betydelse konstrueras genom diskurser som skapas genom individers användning av 
språket (Taylor 2001:6). Diskurserna blir strukturen i språket, alltså det som utgör stabiliteten 
i språkanvändningen. 
 
En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Detta bestämda sätt att tala om 
och förstå världen kan, i kontakt med andra sätt att tala och förstå världen, förändras. Omvänt 
kan man i socialkonstruktionistiska termer säga att diskurser kan hamna i konflikt med 
varandra och i denna konflikt omformas till nya diskurser. Detta sker hela tiden vilket gör att 
diskurserna aldrig kan förutsägas, och endast är fasta just i det tillfälle de skapas men blir sta-
bila genom det upprepande användandet av språket (Winther-Jörgensen & Phillips 2009: 7, 
13). 
 
Alla språkliga utsagor gör anspråk på en sanning om hur någonting är. Sanningsanspråket är 
en beskrivning av verkligheten. Inom diskursanalysen, den metod socialkonstriktionismen 
oftast använder, vill man finna vilket av dessa anspråk som för tillfället klassificeras som sant 
(Fejes & Thornberg 2009: 84, 85). Socialkonstruktionismen menar att man aldrig kan finna 
en sanning eftersom diskursen ständigt förändras. Detta beror på att det finns flera diskurser 
som för fram olika sanningsanspråk gällande samma fenomen. Däremot kan de dominanta 
diskurserna tillfälligt göra anspråk på sanningen. Diskursanalytikern letar därför inte efter 
någon sanning utan undersöker hur individer konstruerar sin upplevda sanning (Taylor 2001: 
6). 
 
Diskurser möjliggör för individer att kategorisera och förstå världen på vissa bestämda sätt. 
Diskurserna producerar kunskap som sedan blir tillgänglig för individen genom hennes an-
vändning av språket. Genom de bestämda sätten att tala om och förstå världen begränsas 
också individens handlingsutrymme. Diskurser är alltså, precis som språket, begränsande för 
individens handlingsutrymme i, och förståelse av, världen (Burr 2003: 79). 
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Gemensamt för alla människor på vår jord är att vi alla använder oss av språket. Språket är 
meningsskapande i alla kulturer, i alla åldrar oavsett vad. Det gör att diskurserna finns över-
allt. Ingen människa kan stå utanför diskursen eftersom alla människor är bärare av språket. 
Eftersom alla är med och skapar diskurserna är alla också en produkt av dem (Edley 2001: 
190). Detta gör att vi som forskare inte kan stå utanför diskursen och betrakta den objektivt. 
Även vi som forskare är produkter av, och medskapare till, diskursen. 

Sammanfattning 
 
Ovan har vi redogjort för den teoretiska grund vi ämnar bygga vår studie på. Vi har valt att 
använda oss av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då det undersöker hur språket skapar 
den värld vi lever i. Därför ser vi Facebook som en produkt av den språkliga användningen 
där Facebook skapas och omskapas med hjälp av språket. Vi har valt att fokusera på språkets 
roll i identitetskonstruktion på Facebook. Det nya sättet att kommunicera som erbjuds bland 
annat på Facebook påverkar individen i hennes identitetskonstruktion. Inom socialkonstrukt-
ionismen används ofta termen diskurs när man pratar om strukturer i språket och hur de skap-
ar verkligheten. Genom att studera diskurserna kan forskaren finna hur individen genom be-
stämda sätt att tala om och förstå världen skapar sin verklighet och konstruerar den i bety-
delse. Genom individens användning av diskurser kan hon anta olika subjektspositioner. Vi 
menar att individens identitet konstrueras genom antagandet av många olika subjektsposit-
ioner som var och en utgör en delidentitet hos individen. Genom att titta på språket i använd-
ning på Facebook kan vi utröna hur individen talar om världen och konstruerar den i bety-
delse samt vilka strukturer som ligger till grund för hennes identitetskonstruktion.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15	  	  

Metod 
 
Nedan ämnar vi beskriva den metod vi använt oss av i denna studie samt motivera varför vi 
valt just denna metod. Vi kommer redogöra för den typ av datamaterial vi samlat in för att 
undersöka hur individer väljer att konstruera sin identitet på Facebook. Vidare kommer vi att 
beskriva det urval vi gjort samt hur vi gått tillväga när vi samlat in datamaterialet. Därefter 
kommer vi att redogöra för hur vi gjort när vi analyserat materialet samt vilka begrepp vi an-
vänt oss av i analysen. Slutligen kommer vi berätta om de etiska överväganden vi har gjort 
enligt sociologisk forskningsetik. 

Diskursanalys 
 
Som nämnts under rubriken Diskurs i avsnittet Teoretisk referensram menar socialkonstrukt-
ionismen att språket, genom individens upprepade och liknande användning av det, skapar 
diskurser som möjliggör och begränsar individen i dennes skapande av världen. För att un-
dersöka hur detta går till använder socialkonstruktionismen vanligtvis diskursanalys som me-
tod. Vi har valt denna metod då vi ser identitetskonstruktion på Facebook som en social kon-
struktion som hela tiden skapas genom språkanvändning. 
 
Diskursanalysen är inte en enhetlig metod utan inbegriper ett antal angreppssätt på olika soci-
ala företeelser. Detta gör att diskursanalysen snarare är ett samlingsbegrepp för ett flertal 
olika men liknande metoder. Diskursanalysen undersöker allt från samhällets stora diskurser 
till de små. Inom makrosocialkonstruktionismen undersöks diskursernas påtvingande effekt 
då man studerar hur språket begränsar individers sätt att tänka/tala om världen samt hur hon 
aktivt agerar. Mikrosocialkonstruktionismen kallas inom de diskursanalytiska traditionerna 
med ett annat ord för diskurspsykologi. Inom diskurspsykologin undersöker forskaren språket 
som handling. Diskurspsykologin undersöker bland annat hur individen använder språket 
som en resurs för att framställa sig själv på ett visst sätt (Burr 2003: 63). Skillnaden mellan 
de båda angreppssätten är att de makrosociala angreppssätten undersöker språkets påverkan 
på bilden av något medan diskurspsykologin, det mikrosociala angreppsättet, undersöker dis-
kurserna i användning. 

Diskurspsykologi 
 
Vi har valt att använda oss av ett diskurspsykologiskt angreppsätt då det bäst lämpar sig för 
att besvara den frågeställning vi har formulerat. Diskurspsykologin undersöker nämligen nå-
got som sker på individnivå. Diskursanalysen menar att människan inte har något inre utan att 
allt är socialt konstruerat. Därför undersöker diskurspsykologin hur individen konstruerar sin 
identitet genom att framställa sig själv på ett visst sätt. Detta sker mellan individer och aldrig 
inom en enskild individ (Taylor 2001: 6). 
 
Diskurspsykologin undersöker ”hur människor strategiskt använder de förehavande diskur-
serna till att framställa sig själva och världen på bestämda (fördelaktiga) sätt i social interakt-
ion, och vilka sociala konsekvenser det får” (Winther-Jörgensen & Phillips 2009: 13, 14). 
Diskurspsykologin ser språkanvändandet som en handling genom vilken individen konstrue-
rar sin identitet. Användandet av språket gör något som får konsekvenser för individen själv 
och andra då det konstruerar något. Språket bestämmer verkligheten där och då, i det sam-
manhang det skapas.  
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Facebook är en social arena där individer har möjlighet att rikta sin kommunikation till speci-
fika individer eller till en större massa av vänner och bekanta. Detta gör att individen kan 
välja att anpassa sin identitetskonstruktion till den person som ämnar reagera på den fram-
ställning individen gör. Dessa möjligheter gör Facebook till en dynamisk värld där de sociala 
reglerna ser annorlunda ut än i det verkliga livet. Individen kan exempelvis uttrycka en känsla 
i ett personligt meddelande (ett meddelande som bara kan ses av en bestämd individ/grupp) 
men minuten senare i sin statusrad, riktat till alla sina ”vänner”, uttrycka en helt annan 
känsla.  
 
Den form av diskurspsykologi vi kommer att använda oss av i denna studie kallas för kritisk 
diskurspsykologi. Vi har inspirerats av Edleys variant av denna då den fokuserar på männi-
skors språkanvändning i konversationer och dialoger eftersom det är just där identiteten kon-
strueras (2001: 196). Vi kommer att studera språkanvändningen genom statusuppdateringar 
samt de kommentarer och ”gilla” dessa genererar vilket vi ser som en typ av konversation 
människor emellan. 

Datamaterial 
 
Det datamaterial vi kommer att använda oss av i vår studie är statusuppdateringar på Fa-
cebook. En statusuppdatering är ett kort meddelande som skickas till en individs alla ”vän-
ner” på Facebook. Statusuppdateringen kan innehålla ett utdrag ur individens liv, foton, län-
kar, citat, roliga historier mm. alltså allt individen kan skriva i text eller länka till, samt bilder. 
På Facebook finns inga begränsningar i hur lång en statusuppdatering får vara, men normalt 
är de inte längre än en eller ett par meningar. En statusuppdatering säger väldigt mycket om 
vilken identitet individen vill framställa. Det är nämligen det individen skriver i sin status-
uppdatering som alla dennes ”vänner” tar del av och bildar sig en uppfattning om. 
 
Diskursanalysen intresserar sig för hur språket konstruerar individens verklighet och inom 
diskurspsykologin intresserar man sig för hur individen använder detta språk i sin identitets-
konstruktion. På Facebook använder individen språket i sin framställning för att konstruera 
en identitet. Den främsta möjligheten individen har att framställa sig på Facebook är genom 
det skrivna språket, d.v.s. text, bild eller länkar. Därför är statusuppdateringarna och kom-
mentarerna kring dessa det mest passande undersökningsmaterial vi har att tillgå för att be-
svara vår frågeställning. Vi tycker dessutom att diskurspsykologi som metod är optimal att 
tillämpa när man studerar ett sådant material. Det beror på att statusuppdateringen är en kort 
framställning, genom språket, av den identitet individen vill konstruera. 
 
En statusuppdatering är ett utspel som på ett eller annat sätt kräver respons. Denna respons 
kan bestå av en passiv läsning av uppdateringen eller en aktiv respons i form av ”gilla” eller 
kommentarer. På Facebook förmedlas aldrig informationen om att någon läst statusuppdate-
ringen, därför är responsen i de fall det bara skett en passiv läsning av uppdateringen osynlig 
för den som skrivit statusuppdateringen. Uppdateringen kan dock uppmärksammas när indi-
viderna interagerar i det verkliga livet. Den synliga responsen på Facebook kan ske antingen 
genom ”gilla” eller kommentarer. ”Gilla” innebär att individen gör en ”tummen upp” till sta-
tusuppdateringen. Avsändaren till ”gillat” länkas med namn till dennes profilsida. ”Gilla” 
symboliserar att individen uppskattar, eller på något annat positivt sätt responderar på status-
uppdateringen. Är individen negativ till statusuppdateringen är denne oftast tyst (läser pas-
sivt) eller kommenterar. En kommentar är en respons på en statusuppdatering där individen 
responderar med text. Här kan en dialog skapas. Om en individ skriver statusuppdateringen: 
”Åh vilken skitdag” kan kommentarerna kring detta vara ”varför?” och sedan följer en dialog 
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kring detta. Kommentarerna och ”gilla” kopplas till samma bildruta som statusuppdateringen 
och blir därmed en del av, eller en förlängning av statusuppdateringen. Kommentarerna och 
”gilla” agerar som ”domare” om statusuppdateringen d.v.s. den tillfälliga identitetskonstrukt-
ionen accepteras eller förkastas. 
 
Statusuppdateringens funktion är för individen att framställa sig på ett visst sätt. Genom detta 
menar vi att individen konstruerar sin identitet på Facebook. De förväntade responser som 
sker på statusuppdateringen bidrar till vad individen framställer. 

Urval 
 
Tillgången till statusuppdateringar på Facebook är begränsad. För att ta del av en individs 
statusuppdateringar måste man nämligen vara ”vän” med denne. För att bli ”vän” med någon 
krävs att den ena av två parter skickar en förfrågan till den andre om att bli ”vän”, alltså ta del 
av varandras aktiviteter på Facebook. Med andra ord krävs att individen aktivt söker efter 
sina ”vänner” och skickar en vänförfrågan. Det går inte att hitta slumpmässiga ”vänner” utan 
det krävs en specificerad sökning på namn på den person individen önskar bli ”vän” med. På 
grund av de hinder som finns för att ta del av statusuppdateringar har vi valt att använda oss 
av de vänner vi har kopplade till våra egna facebookprofiler. Det skulle kunna ses som ett så 
kallat bekvämlighetsurval. 
 
Vi har diskuterat möjligheten att skapa en forskarprofil på Facebook för att få ett mer neutralt 
urval. Här finns dock sökhindret där vi i sådana fall hade varit tvungna att aktivt söka på 
namn på de personer vi ville ha med i vår undersökning. Vi hade också tagit risken att de in-
divider vi frågade om vänskap hade tackat nej till förfrågan då en forskarprofil kan uppfattas 
som påträngande.  Vi har även fört diskussioner kring möjligheten att använda andra perso-
ners facebookprofiler för att på så sätt ta del av deras ”vänners” statusuppdateringar. Här 
uppstår dock problemet att dessa personer måste lämna ut lösenord och inloggningsuppgifter 
till oss och dessutom skulle vi ha använt oss av deras ”vänners” statusuppdateringar vilket är 
ett utnyttjande av de personer vars Facebook vi lånat. De hade i sådana fall fått stå till svars 
för att vi använt deras Facebook för att ta del av deras ”vänners” statusuppdateringar medan 
”vännerna” var helt ovetandes om detta, detta kan uppfattas som starkt integritetskränkande. 
 
Vi har alltså valt att använda oss av våra ”vänners” aktivitet på Facebook. Vi har under vår 
tid på Facebook samlat på oss ”vänner” från varierande arbetsplatser, skolor, vänners vänner, 
barndom etc. Vidare skiljer vi som forskare oss åt då en är 28 år och en 24 år, en är kvinna 
och en är man, en har växt upp i en större stad och en har växt upp i en småstad. En av oss 
har äldre syskon och en har yngre. Båda är uppväxta i ett medelklasshem men en av oss är 
uppväxt i ett mångkulturellt område medan den andra är från ett mer homogent område. Detta 
gör att våra kontaktnät ser olika ut och därmed blir de ”vänner” vi har på Facebook varie-
rande. Sammantaget består våra ”vänner” av 527 unika individer som är någorlunda jämnt 
fördelade mellan våra facebookprofiler. Av dessa är 288 kvinnor (54 %) och 245 män (46 %). 
Dessa fördelningar stämmer ganska väl överens med Facebook i allmänhet. På Facebook är 
nämligen 51 % av de svenska användarna kvinnor (facebooksko-
lan.se/statistik/index.php?page=sverige). Åldersmässigt ligger spannet i vår studie mellan 12 
år och 74 år, och fördelar sig enligt följande: 92 % är mellan 18 år och 34 år, 7 % är över 35 
år och 1 % är under 18 år. Åldersfördelningen i allmänhet på Facebook ser ut enligt följande: 
45 % är mellan 18 år och 34 år, 41 % är över 35 år och 14 % är under 18 år (facebooksko-
lan.se/statistik/index.php?page=sverige). Näst intill alla våra facebookvänner bor i Sverige 
och har svensk nationalitet. 9 % av våra facebookvänner har en annan etnisk bakgrund. Våra 
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”vänner” kommer också från olika klasser i samhället. Det skiljer sig mellan var de är bo-
satta, i en större stad (79 %) eller i en småstad/landsbygden (21 %). De finns utspridda från 
södra Sverige till norra. Vårt urval är inte helt representativt för normalpopulationen på Fa-
cebook, vi har nämligen en överrepresentation av individer mellan 18 år och 34 år vilka utgör 
den i särklass största gruppen. Denna grupp är även störst inom normalpopulationen, men är 
inte representerad som i vårt urval. Utöver detta är vi nöjda med spridningen i materialet då 
vi har en någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män, respondenter med olika etnisk 
bakgrund och geografisk hemvist. Vi kommer i denna studie att resonera som om vi hade ett 
representativt urval även fast vi inte har det. 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes genom att vi kopierade de aktiviteter som skedde på våra 
newsfeeds. Newsfeed är den plats där alla våra ”vänners” aktiviteter samlas. Datainsamlingen 
genomfördes under två 12-timmarsperioder, varav en vardag och en helgdag. Detta eftersom 
vi upplever att statusuppdateringar varierar gällande frekvens och innehåll beroende på om 
det är vardag eller ej. Vi har även gjort en liknande datainsamling till vår uppsats på B-nivå 
och funnit att den data vi samlade in då under 12 timmar var tillräcklig för den studien. Data-
insamlingen under sammanlagt 24 timmar blev tillräcklig för denna studie anser vi. Vi sam-
lade in sammanlagt 244 statusuppdateringar med tillhörande kommentarer och ”gilla” under 
vår insamlingsperiod. Statusuppdateringarna kopierades med ett par dagars fördröjning från 
att de publicerats då vi ville ge tid till facebookanvändarna att kommentera och ”gilla” dem. 
Anledningen till detta är att det annars fanns risk att vi skulle gå miste om viktiga kommenta-
rer som kunde påverka vårt resultat. 
 
Vi valde att inte meddela våra facebookvänner i förhand om vår studie då det riskerade att 
påverka deras aktivitet på Facebook. Risken kunde vara att respondenterna valde att dölja 
vissa saker eller att framhäva andra om de var medvetna om studien. Genom att inte meddela 
på förhand fick vi ett naturlig förekommande material som utan påverkan från oss som fors-
kare kom direkt från respondenterna. Det naturligt förekommande materialet är det mest 
önskvärda då det ger information om något som finns därute men utan respondenterna vet att 
deras aktiviteter ”analyseras” (Taylor 2001: 27). Detta är givetvis etiskt diskuterbart, men 
detta återkommer vi kommer till närmare under rubriken Etiska överväganden. 

Analysförfarande 
 
Efter datainsamlingen har vi läst hela materialet ett antal gånger för att få en övergripande 
bild av hur vi skall förhålla oss till det. Efter den övergripande läsningen delade vi upp sta-
tusuppdateringarna i olika övergripande kategorier inom vilka individer skriver sina status-
uppdateringar. I princip allt som statusuppdaterats inom vår datainsamlingsperiod hamnade 
inom någon av dessa kategorier. Var och en av dessa kategorier representerade subjektsposit-
ioner inom vilka individen statusuppdaterar. De subjektspositioner vi fann grundade vi på en 
tidigare studie som vi har gjort av identitetskonstruktion på Facebook. I den studien fann vi 
sju övergripande subjektspositioner vilka var självbefrämjande, lycka, familj, irritation och 
ilska, yrkesliv och studier, den aktiva individen samt nöjesliv (Sandfeldt & Wetterberg 2012: 
9-14). Efter uppdelningen reviderades subjektspositionerna och omformades för att passa 
med det aktuella datamaterialet. Revideringen innebar en minskning av antalet subjektsposit-
ioner, vissa har helt uteslutits till förmån för andra subjektspositioner och vissa har omfor-
mats. De subjektspositioner vi funnit har sedan studerats närmare. På så sätt har vi funnit va-
riationer inom subjektspositionerna samt vilka mekanismer individen använder i sitt anta-
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gande av en subjektsposition. Mekanismerna har hjälpt oss att förklara hur individer gör, ge-
nom användandet av språket, när de konstruerar sin identitet.  Vi ser subjektspositioner som 
en del av individens identitet. Vi menar att identiteten består av flera subjektspositioner bero-
ende på vilken situation individen befinner sig i. På så sätt blir de subjektspositioner vi fann i 
denna studie en liten del av individens identitet men den del individen vill visa för andra. 
 
Vi ser statusuppdateringen som det huvudsakliga verktyget för identitetskonstruktion på Fa-
cebook vilket vi därför fokuserar på. Vi har kategoriserat materialet utifrån statusuppdate-
ringen och i kategoriseringen inte tagit hänsyn till det identitetsarbete som sedan sker i kom-
mentarerna. Detta beror på att statusuppdateringen är den subjektsposition individen initialt 
vill anta, dock kan individen positioneras eller positionera sig annorlunda beroende på re-
sponsen. Vi har därför även analyserat vad som händer i kommentarerna och ”gilla”. Genom 
detta har vi också kunnat utröna vilka subjektspositioner som accepteras av andra på Fa-
cebook. Då vårt fokus ligger på själva statusuppdateringen kommer vi enbart att fördjupa oss 
i de kommentarer och ”gilla” där det händer något med identitetskonstruktionen för individen 
som statusuppdaterar. Detta gör att vissa kommentarer och ”gilla” kommer att lämnas därhän 
då de inte är relevanta för själva identitetskonstruktionen. Vi vill också passa på att belysa att 
det material vi samlat in är från våra vänner och bekanta vilket gör att vi har en sådan känne-
dom om dem att det underlättat i analysen. 
 
Nedan kommer vi redogöra för den begreppsapparat vi använt oss av i vår analys. Den utgörs 
av begrepp och mekanismer som kan förklara identitetskonstruktion på Facebook med hjälp 
av diskurspsykologi. Begreppen vi använder är hämtade från/inspirerade av olika teorier men 
kommer i vår studie användas som begrepp inom diskurspsykologi. Tolkningsrepertoarer, 
ideologiska dilemman och subjektspositioner är begrepp som vanligtvis används inom dis-
kurspsykologi. Dessa begrepp beskriver vilka förutsättningar som finns för individen när hon 
konstruerar sin identitet. Begreppen är också lätta att applicera på den typ av material vi an-
vänder oss av i studien. Vi har utöver dessa valt att studera materialet med hjälp av begrepp 
för mekanismer som kan användas i identitetskonstruktion på Facebook. Dessa är positioner-
ing, rolldistans, förklarbarhet, faktakonstruktioner, kategoriberättigande samt förstärkning. 
Valet att analysera materialet med hjälp av mekanismer beror på att mekanismerna hjälper till 
att förklara hur individer med hjälp av olika tekniker gör när de konstruerar sin identitet. 

Begreppsapparat 
 
Positionering handlar om hur individen gör när hon tar, eller tilldelas en subjektsposition. I 
och med att en person positionerar sig så positionerar hon också andra i interaktionen, som en 
dans. Positioneringen beror på den kulturella kraft diskurserna har som begränsar oss i våra 
beteenden, de möjliggör också för individer att aktivt engagera sig i diskurserna och använda 
dem i sociala situationer (Burr 2003: 111, 113). Positioneringens betydelse för individen är 
att den tillhandahåller strategiska interaktionella aktiviteter. Positioneringen är beroende av 
individens kunskap och status i en given situation, och är därmed situationsbunden. Individer 
kan ta nya positioner men då ändras även strukturen i samtalet (Ribeiro 2006: 49, 50). Själva 
positioneringen sker genom statusuppdateringen men vi har även undersökt skiftningar i 
denna positionering om positionen ifrågasätts. Det är något vi har sett i kommentarerna kring 
individers statusuppdateringar. Facebook tillhandahåller individen ett antal olika subjektspo-
sitioner inom vilka individen aktivt kan positionera sig och positioneras av andra. 
 
Tolkningsrepertoarer är sammanhängande och bestämda sätt att tala om världen, de är upp-
fattning om meningen med livet.  Individen använder tolkningsrepertoarer som verktyg när 
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hon vill förstå sin omvärld. Tolkningsrepertoarerna består av termer och metaforer. Dessa 
termer och metaforer är kategorier inom språket som hjälper individen att kategorisera – och 
positionera – sig själv och sin omvärld. Tolkningsrepertoarerna används av alla individer vil-
ket gör att de kan uppnå samförstånd eftersom de på ett liknande sätt kan tala om världen 
(Edley 2001: 198). Tolkningsrepertoarer är viktiga i vår studie då de visar hur man kan tala 
om ett fenomen. De visar vilka begränsningar som finns i en viss konstruktion (Edley 2001: 
201).  
 
Ideologiska dilemman uppkommer när det finns motsägelser inom kulturen om hur individen 
ska handla i en viss situation. Det är den kulturella praxis genom vilken individer handlar i 
enlighet med sina värderingar. Den kultur individen socialiseras in i är inte enhetlig utan är 
inkonsekvent och innehåller ett antal motsägelser. Det kan alltså finnas flera sätt att agera i en 
viss situation som motsäger varandra men som alla anses vara legitima enligt den kultur indi-
viden befinner sig i (Edley 2001: 203). Ett exempel på ett ideologiskt dilemma är att det är 
förbjudet att stjäla, men det är okey att ta en penna från sin arbetsplats. Dilemmat uppkom-
mer alltså då det är ett korrekt agerande att inte stjäla samtidigt som att det är helt okey att ta 
en penna från sin arbetsplats. Genom att hålla ögonen öppna och försöka identifiera ideolo-
giska dilemman i vårt material önskar vi finna motsägelser kring de subjektspositioner som 
antas på Facebook. 
 
Subjektspositioner är de möjliga positioner som individen har att tillgå och därmed anta i en 
social situation. De möjliggörs genom diskurser eftersom de skapas beroende på vad indivi-
den upplever och hur hon känner om sig själv och världen runt omkring henne. Subjektsposit-
ionerna framträder som identiteter vilka framkommer genom speciella sätt att tala om världen 
(Edley 2001: 209, 210). Tolkningsrepertoarerna hänger samman med subjektspositionerna, 
till varje subjektsposition kommer en tillhörande tolkningsrepertoar, ett bestämt sätt att tala 
om världen (Edley 2001: 222). Subjektspositionens tolkningsrepertoar, alltså sätt att tala om 
världen, skapas genom språket och då detta sker positionerar sig individen inom en subjekts-
position. På så vis styr tolkningsrepertoarerna identitetskonstruktionen (Edley 2001: 210). En 
och samma tolkningsrepertoar kan innefatta flera olika subjektspositioner så de är inte sam-
mankopplade i ”par” utan i större kategorier. Genom att studera subjektspositioner kommer 
vi kunna se vilka diskurser som ligger till grund för identitetskonstruktionen och därmed 
kunna kategorisera materialet beroende på vilken subjektsposition, och därmed inom vilken 
diskurs, individen konstruerar sin identitet på Facebook. 
 
Rolldistans är när individen tillfälligt lämnar den dominerande rollen för egen vinning. Ett 
exempel på detta är när en kirurg under en operation pratar om fiskeresor och därmed fram-
står som en fiskare i syfte att imponera på sina kollegor. Kirurgen är fortfarande en kirurg 
men tar tillfälligt också en roll som fiskare. Rolldistansen görs i interaktion mellan människor 
(Charon 2007: 177). Rolldistansen i vår studie ses i första hand som när individen distanserar 
sig från sig själv och ser sin roll ur ett objektivt perspektiv i likhet med Brantes et al. (1998: 
268). Därmed kan individen också skämta om, alternativt agera ironiskt mot, sin roll vilket 
inte möjliggjorts om individen inte haft en känslomässig distans till den. Rolldistansen är ett 
medvetet agerande från individens sida för att på olika sätt vinna mark hos de andra närva-
rande i interaktionen.  
 
Förklarbarhet handlar om att individer, när de antar en subjektsposition, också förväntas 
följa en viss social ordning. Denna ordning gör att den situation individen befinner sig i går 
att förstå på ett enkelt sätt, alltså att den är förklarbar. Förklarbarheten har större betydelse då 
det uppstår nya eller svårdefinierade situationer för individen. Förklarbarhetens betydelse vi-
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sas som mest när det uppstår trubbel i en situation. Då individens antagna subjektsposition 
följer en viss struktur blir situationen förutsägbar. De andra närvarande kan också genom 
denna ordning på ett enkelt sätt förhålla sig till situationen. Individen vill att det agerande hon 
utför skall gå i linje med den subjektsposition hon antagit. Annars blir situationen inte för-
klarbar (Burr 2003: 147; Kumlin 2011: 175, 176). Individen vill alltså skapa en identitet som 
är lätt för andra närvarande att förhålla sig till, detta kräver att de aktiviteter individen gör 
sker inom den subjektsposition individen för tillfället antagit. På samma sätt önskar individen 
att övriga individer i sällskapet beter sig någorlunda konsekvent för att de ska vara förklar-
bara. Vår studie tar hänsyn till förklarbarheten då den ibland krävs för att förklara identitets-
konstruktionen vid missförstånd kring den. 
 
Faktakonstruktioner handlar om att individen ibland föredrar att framföra sina åsikter som 
fakta snarare än som åsikter. Genom detta vill individen vill alltså skapa en trovärdighet i sitt 
uttalande. Individen kan använda faktakonstruktioner när hon vill att det hon säger skall ses 
som ett faktum och inte som något ogrundat (Horton-Salway 2009: 156). Wahl (2007: 204, 
205) menar att ett uttalande kan ha olika starka faktaanspråk. Dessa anspråk kan graderas be-
roende på hur faktan framställs och i vilken kontext. Graderna går mellan att individen säger 
att något är möjligt till att påstå att det är fakta. Ju starkare faktakonstruktion individen för-
medlar desto större sanningsanspråk försöker individens uttalande uppnå. Om faktakonstrukt-
ionen sker i fel kontext kommer sanningsanspråket att förkastas av de andra närvarande i in-
teraktionen. I vår analys kommer vi vara uppmärksamma på dessa faktakonstruktioner och 
hur de används som mekanism i identitetskonstruktionen. 
 
Kategoriberättigande handlar om hur individer berättigar sitt handlande genom den kategori 
de har placerat sig själva i (Burr 2003: 163). Kategorierna individen placeras i, och placerar 
sig inom, innehåller värdemässiga egenskaper vilka påverkar individens tolkningsrepertoarer. 
En kategori förutsätter en motkategori, med andra ord skulle kategorin frisk inte kunna finnas 
utan kategorin sjuk och vice versa. För att det ska bli möjligt att lämna en kategori krävs att 
motkategorin inte är närvarande, d.v.s. om individen vill lämna kategorin sjuk krävs att någon 
är sjukare än henne, hon kan inte lämna kategorin sjuk om någon närvarande är friskare än 
henne (Blomberg 2010: 89-94). Ett exempel på ett kategoriberättigande är när en affärsman 
somnar under ett möte och blir ifrågasatt och förklarar det med att han varit vaken hela natten 
då hans barn har kolik. Hans föräldraskap berättigar hans beteende. I vår studie kommer vi att 
söka efter dessa mekanismer då de förväntas förklara vissa fenomen på Facebook. 
 
Förstärkning är ett begrepp vi som forskare formulerat själva med viss inspiration från 
Goffmans begrepp ”dramatiskt förverkligande”. Begreppet använder vi då vi förklarar hur 
individer gör när de vill förtydliga sin subjektsposition. Förstärkningen kan ske på två olika 
sätt. Det ena är med hjälp av tecken i form av utropstecken, ”smileys”, frågetecken, punkter 
etc. som används i syfte att förtydliga subjektspositionen. Det andra sättet att förstärka anta-
gande av en subjektsposition är genom upprepningar och förstärkningsord. Vi fann begreppet 
nödvändigt under analysens gång varför vi formulerade det. Vi försökte finna ett begrepp 
som var allmängiltigt inom diskursanalysen samt applicerbart på materialet utan att lyckas, 
därför skapade vi ett eget begrepp. 

Etiska överväganden 
 
Som ovan nämnts finns vissa etiska frågetecken kring vårt val att inte på förhand meddela 
respondenterna om deras medverkan i studien. Det finns fyra etiska krav som en sociologisk 
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forskare måste ta hänsyn till. Dessa fyra är: samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentiali-
tetskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Gällande samtyckeskravet har vi valt att i efterhand informera respondenterna om deras med-
verkan i studien. Samtyckeskravet är ett krav om att forskaren skall fråga sina respondenter 
om de vill medverka i studien. Vi har valt att tillmötesgå detta krav genom att ge våra re-
spondenter en möjlighet att i efterhand avstå från sin medverkan i studien. Dock finns anled-
ningar till att inte möta detta krav som forskare då det som skrivs på Facebook är publicerat 
och därmed ett öppet material. Det som skrivs på Facebook ägs dessutom av Facebook. Vi 
har ändå valt att se det som skrivs på Facebook som någorlunda privat då det ändå krävs att 
man är ”vän” med den personen vars statusuppdateringar man tar del av, därför har vi valt att 
meddela våra respondenter om vår studie. Vi känner också våra facebookvänner mer eller 
mindre väl och det skulle kännas olustigt för oss att inte fråga om lov att använda deras akti-
viteter på Facebook i vår studie. 
 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan enbart skall användas i forskning. Vi kom-
mer inte att använda datamaterialet i andra syften än just till denna studie. Därav uppfyller vi 
nyttjandekravet. Detta kommer vi även att meddela våra respondenter i det meddelande de 
kommer ta del av när vi frågar om deras samtycke till medverkan i studien. Det som talar 
emot att vi behöver ta hänsyn till detta krav är att materialet publicerats och redan finns ”där-
ute”. De som skriver statusuppdateringar måste på något sätt räkna med att deras statusupp-
dateringar kan användas i andra syften än enbart ”underhållning”. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter och personuppgifter som finns om re-
spondenterna i största möjliga mån skall hållas borta från obehöriga. Detta är ett krav som 
inte riktigt kan appliceras på vår studie då Facebook är ett socialt nätverk där personerna 
själva väljer vilka personliga uppgifter de visar. Vi kommer dock att göra respondenterna 
anonyma i vår studie genom att ta bort namn, bilder mm. i de citat vi valt att ta med i vår re-
sultatdel. Vi kommer även att radera de kopior vi gör under datainsamlingen när studien är 
slutförd.  
 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få information kring studiens syfte 
och materialets användningsområde. Det kommer vi, som ovan nämnts, skriva i ett med-
delande till respondenterna. Vi kommer i efterhand att beskriva vad vi gjort och vilket syfte 
studien har. Finns intresse kommer vi att erbjuda de intresserade att ta del av slutresultatet. 
 
Sammanfattningsvis finns oklarheter kring huruvida det material vi samlar in ses som person-
ligt eller officiellt. Vi har valt att se det som personligt och därför kommer vi att be om lov att 
använda det för att stilla vår egen oro då det handlar om personer vi känner. Detta förhåll-
ningssätt skyddar också vår studie från att betraktas som oetiskt genomförd. 

Sammanfattning 
 
Vi har i denna del motiverat valet av metod, d.v.s. diskurspsykologi med att det är en social-
konstruktionistisk metod som ser identitet som en företeelse som ständigt skapas genom 
språket i interaktion. Vi har redogjort för det datamaterial vi kommer att använda i studien, 
nämligen statusuppdateringar med tillhörande kommentarer och ”gilla”. Vi har också motive-
rat valet att använda oss av våra (forskarnas) facebookvänner med att materialet är svåråt-
komligt i annat fall. Vi har också beskrivit hur vi tänkt samla in datamaterialet och under 
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vilka tidsperioder. Sedan har vi redogjort för hur vi tänkt angående de etiska krav som finns 
inom sociologisk forskning.  

Resultat 
 
Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av den analys vi genomfört där vi ämnar besvara 
vår frågeställning som lyder: Hur väljer individer att konstruera sin identitet på Facebook? 
Vi kommer att presentera vårt resultat med hjälp av ett antal subjektspositioner inom vilka 
individen statusuppdaterar på Facebook. Genom antagandet av en subjektspositioner menar 
vi att individen konstruerar sin identitet. Subjektspositionerna är för individen olika sätt att 
tala om sig och sina förehavanden. De subjektspositioner vi funnit är: Den lyckade, Den lus-
tige, Den relationsorienterade, Den aktive, Den negative och Den kloke. Vi analyserade 
sammanlagt 244 statusuppdateringar med tillhörande kommentarer och ”gilla” och endast 15 
av dessa statusuppdateringar föll utanför de presenterade subjektspositionerna. Till subjekts-
positionerna kopplas tolkningsrepertoarer vilka vi kommer redogöra för. Inom subjektsposit-
ionerna har vi funnit olika variationer vilka vi också kommer att beskriva. 
 
Vi kommer att presentera vårt resultat på följande vis: först presenteras subjektspositionen 
och dess tolkningsrepertoar, därefter presenteras de variationer vi funnit inom subjektsposit-
ionen. Vi kommer att omnämna de individer som är med i våra exempel som man eller 
kvinna och ibland relation till statusuppdateraren. Vi kommer också att uppge en ungefärlig 
ålder på personen som statusuppdaterar.  
 
Vi kommer att presentera subjektspositionerna beroende på hur stor respens de får. Vi börjar 
med den som är mest accepterad i form av antal ”gilla” och avslutar med den som fått minst 
acceptans. Acceptansen visar på hur legitimt det är att konstruera en identitet inom respektive 
subjektsposition och då vi menar att identitet är någonting som skapas i interaktion genom 
språkanvändningen kan vi anta att de mest accepterade subjektspositionerna är de som är 
mest fördelaktiga för individen att konstruera med hjälp av Facebook.  

Den lyckade 
 
Subjektspositionen Den lyckade utgjorde ca en femtedel av statusuppdateringarna och hade i 
snitt 13 ”gilla” per statusuppdatering. Subjektspositionen förmedlas genom att individen på 
ett tydligt sätt väljer att skriva någonting positivt om sig själv eller sitt liv, att hon är lyckad 
och duktig. Den tolkningsrepertoar individen använder är en syn på livet som säger att hon 
ska vara aktiv och nå framgång på olika sätt. Individen lever i tron om att det är viktigt att 
vara en vinnare för då har hon lyckats. Individen gör detta genom att framhäva bedrifter eller 
sidor hos sig själv som kan uppfattas som positiva av andra människor. När individen antar 
subjektspositionen Den lyckade lyckas hon inte förrän hon fått positiv respons från andra. 
Subjektspositionen görs i samband med att andra tycker att individen lyckats. Vårt material 
visade att det är legitimt att tala om sig själv på ett positivt sätt och det krävs mycket innan 
det betraktas som ”skryt”.  
 
Inom subjektspositionen Den lyckade fann vi två variationer vilka vi valt att kalla bedriften 
och positivisten. Variationen bedriften behandlar individen som lyckats uppnå något eller på 
annat sätt gjort en bedrift. Variationen positivisten beskriver sig själv och sina förehavanden 
på ett mycket positivt sätt i ett försök att framstå som lyckad. 
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Bedriften 
 
Denna variation av subjektspositionen Den lyckade handlar om att visa att individen är lyck-
ad genom sina bedrifter. Nedan kommer vi att redogöra för ett exempel där en person vunnit 
en boxningsmatch och därmed gjort en bedrift: 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Vinst! 
62 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Man A: Kul att se din match! 
Gilla · 1 
 
Kommentar 2 
Man B: Grattis igen!:) 
Gilla · 1 
 
Kommentar 3 
Kvinna B: [Du är] duktig J 
Gilla · 1 
 
[ _ _ _ ] 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den lyckade genom att framställa sig som en vinnare och 
beskriver att hon lyckats med bedriften att vinna en boxningsmatch. Detta är ett typexempel 
på ett identitetsskapande inom subjektspositionen Den lyckade där individen säger lagom 
mycket för att inte ses som skrytsam men ändå framhäver att hon är lyckad. Responsen på 
statusuppdateringen är mycket stor då den genererat 62 ”gilla” och 11 kommentarer som öns-
kar grattis och berättar hur duktig hon är. De senare bekräftar Kvinna A som lyckad genom 
att ta en kompletterande position där kvinna A tillåts inneha subjektspositionen Den lyckade, 
exempelvis i kommentar 3 där kvinna B skriver att hon är duktig. Kvinna B positionerar sig 
som någon som ser denna vinst som ett uttryck för att lyckas och därmed att kvinnan som 
vunnit är lyckad. 

Positivisten 
 
Denna variation handlar om att vara lyckad genom att visa hur positiv individen är och hur 
bra hon har det. Nedan kommer vi att ge ett exempel på en tydligt positiv statusuppdatering 
där individen framställer sig själv som mycket nöjd över sin arbetssituation: 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Tänk vad roligt kan ha på jobbet :))) älskar mitt jobb!! 
11 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: Hur kan du ha så roligt på jobbet när inte jag är där? Hahaha ;D kram!! 
 
Kommentar 2 
Kvinna C: Så ska man känna för sitt jobb 
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Kommentar 3 
Kvinna D: Haha det är ju du som är skadad och lättar upp för oss 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den lyckade då hon beskriver hur roligt hon har det och att 
hon älskar sitt jobb. Hon förstärker dessa påståenden med utropstecken och ”smileys” för att 
förtydliga sin glädje, vilket visar på hennes angelägenhet att ta subjektspositionen Den lyck-
ade. Kvinna A’s position bekräftas i kommentar 2 av kvinna C som säger att det är så man 
ska känna inför sitt jobb. Positionen bekräftas även av de ”gilla” som statusuppdateringen 
genererat. Kvinna B positionerar sig som vän till kvinna A, inte som en kollega, genom att 
tala om sig själv i jagform som vän, och avslutar sin kommentar med ”kram!!” vilket kan ses 
som någonting som sägs vänner emellan. Kvinna D positionerar sig på ett sådant sätt att 
kvinna A’s position inte bara bekräftas utan också förstärks genom att berätta för kvinna A att 
hon är källan till stämningen på arbetsplatsen och att de övriga på arbetsplatsen inte förmed-
lar samma goda stämning.  

Den lustige 
 
Subjektspositionen ”Den lustige” utgjorde ungefär en femtedel av datamaterialet och hade i 
snitt 11 ”gilla” per statusuppdatering. Subjektspositionen innefattar statusuppdateringar där 
individer försöker skämta om sig själva, andra eller företeelser/situationer. Den tolkningsre-
pertoar som används inom denna subjektsposition handlar om att individer ser livet som ko-
miskt och oseriöst även i de stunder det är tragiskt. Livet är inte alltid seriöst utan snarare 
lättsamt vilket gör att individen bortser livets allvarliga sidor. Inom subjektspositionen Den 
lustige konstruerar individen en bild av sig själv som lättsam och rolig och ibland att hon är 
ödmjuk och har perspektiv utöver att hon är rolig. Vanligtvis är responsen på dessa typer av 
uppdateringar positiv vilket kan vara en bidragande orsak till att det är vanligt att skämta på 
Facebook. Vi har funnit att det är vanligt förekommande med missförstånd kring statusupp-
dateringar med ironiska anspelningar, då det exempelvis kan vara svårt för läsaren att upp-
fatta ironin i statusuppdateringen.  
 
Vi har funnit två variationer inom denna subjektsposition vilka vi har valt att kalla självironi-
kern och lustigkurren. Självironikern handlar om att individen skämtsamt pratar om sig själv, 
sina ”misslyckanden” och sina brister medan lustigkurren handlar om att individer skämtar 
om andra personer eller företeelser i allmänhet.  

Självironikern 
 
Denna variation handlar om att ironiskt skämta om sig själv och sina misslyckanden. Föl-
jande statusuppdatering exemplifierar ett försök att driva med sig själv och sin olycka då in-
dividen slagit sitt huvud i en dörr, trots att hon är 23 år gammal: 
 
Exempel 1 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A 23 år: Trots mina 23 jordsnurr [läs år] har jag ännu inte lärt mig att tanken är aningen snabbare än 
kroppsrörelserna... suck! [bild på sprucket ögonbryn] #dörripannan #klantskalle [dörripannan och klantskalle är 
hashtags vilket innebär att man taggar ett objekt] 
10 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: AJ! 
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Kommentar 2 
Kvinna C: Stackare 
 
Kommentar 3 
Kvinna A: Tack för er omtänksamhet:) tror dock att jag får skylla mig själv när man glömmer att dra bort hu-
vudet när man öppnar dörren;) 
Gilla · 1 
 
Kommentar 4 
Man A: Snyggt syrr! Blir ett fint blåmärke till på lördag 
 
[…] 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den lustige då hon i sin statusuppdatering skämtsamt talar 
om sig själv och sin olycka. Hon skapar rolldistans i sin konstruktion då statusuppdateringen 
bygger på att hon borde, pga. sin ålder, veta bättre. Hon gör detta genom att kliva ur sin roll 
som ”gammal och vis” för att istället framställa sig som lustig i syfte att roa andra. I kom-
mentar 2 och 3 positionerar sig kvinna B och C som omsorgsfulla gentemot kvinna A, detta 
leder till att kvinna A positioneras som någon det är synd om. Kvinna A accepterar den posit-
ion hon tilldelas genom att i kommentar 3 tacka för den omtänksamhet som ges. Dock vill 
hon inte ta denna position för starkt och lämna den tidigare positionen. För att förhindra detta 
fortsätter hon med sin självironi i kommentar 3 och förstärker självironin med en ”blink-
smiley”. I och med detta blir hon både lustig och olycksdrabbad. Man A i kommentar 4 be-
kräftar kvinna A i hennes subjektsposition som Den lustige genom att skämta om det blå-
märke hon kommer få.  
 
Denna självironiska variation kan göras på olika sätt. Nedan följer ett exempel inom denna 
variation som är grövre där individen drar ett grovt skämt om sig själv: 
 
Exempel 2 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 30 år: En kund trodde just att jag hade tourettes. Då har det gått för långt. 
7 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: Hahaha va!?!? Hur kunde han se d?! 
 
Kommentar 2 
Kvinna A: Jag SÄGER ju så [dumma] saker. Tror du måste googla tourettes [Kvinna B]. J 
 
Kommentar 3 
Kvinna C: Svor du åt han/henne? Eller så du nåt könsord? 
 
Kommentar 4 
Kvinna A: Jag sa saker som "det är bara att stoppa in den där bak så går det direkt" osv. 
J 
Gilla · 6 
 
[…] 
 
Kommentar 5 
Man A: Men har inte du lite av det? 
 
Kommentar 6 
Kvinna A: [till man A] om nån har är det du och jag har säkert umgåtts så mycket med dig så det smittat! ;) 
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Kommentar 7 
Man B: Du har ju tourettes [till kvinna A].. Men vi gillar dig ändå! Trots fula ord och ständiga kränkningar ;)  
Du vill ju väl i slutändan J 
 
Kommentar 8 
Kvinna A: hahaha ständiga kränkningar! knäpp du är min bästa [Man B’s namn]! Eller är det därför vi aldrig 
ses längre? ;) 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den lustige genom att skämta om sig själv. Hon skapar 
Rolldistans då hon skämtar om sig själv genom att säga att en kund upplevt att hon har tour-
ettes. Hon lämnar rollen som professionell på jobbet genom att tillfälligt anta rollen som lus-
tig i syfte att roa sina ”vänner”. När kvinna B i kommentar 1 frågar varför kunden trodde att 
kvinna A hade tourettes så vill kvinna A göra situationen förklarbar genom att i kommentar 2 
beskriva att hon säger dumma saker och ger i kommentar 5 exempel på detta. Kvinna A har 
börjat anspela på att hon har tourettes men på ett skämtsamt sätt. Man A och B positionerar 
sig också som lustiga genom att på ett skämtsamt sätt anspela på att kvinna A har tourettes då 
de positionerar henne som verbalt klumpig. Kvinna A vill inte ha denna subjektsposition allt 
för mycket vilket gör att hon, i kommentar 6 och 8, försvarar sin position som Den lustige 
genom att ytterligare skämta och därmed ducka för deras antydningar.  

Lustigkurren 
 
Inom variationen lustigkurren skämtar individen om andra personer eller om företeelser hon 
varit med om eller hört talas om. I följande exempel berättar individen om en rolig företeelse 
han observerat i en bilkö: 
 
Exempel 1 
 
Statusuppdatering 
Man A ca 30 år: När en människa behöver kliva ur bilen och bajsa på Essingeleden då vet man att köerna är 
riktigt långa!! 
39 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Man B: Antar att människan var du 
Gilla · 1 
 
Kommentar 2 
Man A: Nej faktiskt inte! Haha,. 
 
Kommentar 3 
Man C: Ha ha ha ha ha, har du bajsat på Essingeleden? Kingit!! 
Gilla · 1 
 
[…] 
 
Man A antar subjektspositionen Den lustige genom att skämta om en händelse han beskådat. 
Den respons man A får genom kommentarer och ”gilla” bekräftar hans antagna subjektsposit-
ion. Man B och C positionerar sig själva inom subjektspositionen Den lustige i kommentar 1 
och 3 då de skämtar om att det är man A som har bajsat på Essingeleden, vilket dessutom  
styrker man A´s subjektsposition då de spär på det roliga.  
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Den relationsorienterade 
 
Denna subjektsposition utgjorde ca en sjättedel av vårt datamaterial och varje statusuppdate-
ring fick i snitt 10 ”gilla”. Subjektspositionen innefattar de statusuppdateringar som på ett 
eller annat sätt behandlar relationer individer emellan. Individer tenderar att skriva mycket 
om sina relationer på Facebook för att på något sätt berätta om hur bra de har det och vilka 
fina relationer de har. Ofta taggas (länkas till profilsidan) de personer som omnämns i status-
uppdateringen. Inom subjektspositionen talar individen om relationer i positiva ordalag och 
beskriver relationer som idealiska. Den tolkningsrepertoar som används ser relationer som 
meningen med livet då den lyckliga relationen är mycket viktig och betydelsefull. Det är vik-
tigt att vara anknuten och beroende av andra samt att de är beroende av individen. Individen 
talar därför om världen på det sättet. 
 
Vi kommer att presentera tre olika variationer vi funnit inom subjektspositionen. Dessa är 
den gode vännen, relationisten och familjerelationisten. Den gode vännen som variation kon-
struerar en bild av sin goda relation till sina vänner. Relationisten som variation konstruerar 
en bild av välmående kärleksrelationer genom att tala om dem i positiva och idealiska orda-
lag. Familjerelationisten som variation konstruerar en bild av den idealiska och lyckliga fa-
miljen.  

Den gode vännen 
 
Variationen den gode vännen handlar om att individen vill vårda sina vänskapsrelationer och 
framställa en bild av dem som positiva inför andra. Nedan följer ett exempel på en statusupp-
datering där individen konstruerar en bild av sin fina vänskapsrelation. Hon gör detta genom 
att skicka ett hjärta (<3) samt tagga sin vän (länka till sin väns profilsida): 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: <3 [Taggad Kvinna B] 
1 person gillar detta 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: Saknar dig!! <3 
 
Kommentar 2 
Kvinna A: Åh jag dig. Längtar till den 22a. Mysmys! 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den relationsorienterade genom att framställa sig som en 
kärleksfull person som har en vänskaplig relation till kvinna B. Kvinna B bekräftar relationen 
genom sitt svar där hon skriver att hon saknar kvinna A i kommentar 1. Kvinna B position-
erar sig i samband med detta som vän till kvinna A och därmed bekräftas kvinna A’s sub-
jektsposition. Kvinna A gör en ytterligare positionering som vän till kvinna B i kommentar 2 
genom att ytterligare anspela på deras vänskap. Kvinnorna använder hela tiden förstärkning-
ar i form av symboler så som hjärtan och utropstecken samt förstärkningsord som mys etc. I 
och med samförståndet mellan kvinnorna konstruerar de sin relation.  

Relationisten 
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Inom variationen relationisten konstruerar individen en bild av sin relation till sin kär-
lekspartner på ett oftast positivt och kärleksfullt sätt. Nedan kommer vi att redogöra för ett 
exempel inom variationen där individen beskriver sin fina kärleksrelation:  
 
Statusuppdatering 
Kvinna ca 20 år: Jag har världens finaste sambo – [taggad pojkvän]! 2år och 7månader har du stått ut med mig, 
bra jobbat;) ♥ 
14 personer gillar detta. 
 
Kvinnan antar subjektspositionen Den relationsorienterade genom att tala om sin relation på 
ett positivt sätt och visa sin lycka. Kvinnan gör en faktakonstruktion då hon säger att hon va-
rit tillsammans med sin pojkvän i ”2 år och 7 månader”. Genom faktakonstruktionen visar 
hon att de är i ett långvarigt förhållande. Kvinnan gör också en rolldistans då hon på ett iro-
niskt sätt beskriver att hennes sambo ”stått ut” med henne. Hon distanserar sig från rollen 
som en god flickvän för att tillfälligt vara någon som är dryg i syfte att positionera sig som 
sämre än sin partner. Genom detta skämtar hon om sig själv som någon som är jobbig att leva 
med. I statusuppdateringen finns många förstärkningar som utropstecknet, hjärtat och ”smi-
leysen” vilket förtydligar hennes antagande av subjektspositionen den relationsorienterande. 

Familjerelationisten 
 
Variationen familjerelationisten handlar om att framställa sin familj på ett positivt sätt och 
förklara hur bra individen har det tillsammans med familjen. Nedan följer en statusuppdate-
ring som exemplifierar den lyckliga familjerelationen och en idealiserad bild av familjelivet 
genom att berätta om en gemensam familjeaktivitet: 
 
Exempel 1 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Myspromenad med la familja! ♥ — med [taggad pojkvän] och [deras gemensamma barn]. 
32 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: mysigt 
Gilla · 1 
 
Kommentar 2 
Kvinna C: Gud så mysigt det ser ut! Massa snö och mys! 
Gilla · 1 
 
Kommentar 3 
Kvinna A: Hehe ja riktigt mysigt faktiskt! 
Gilla · 2 
 
[ _ _ _ ] 
 
Kvinna 1 beskriver att hon är ute på en mysig promenad med sin familj, genom detta tar hon 
subjektspositionen Den relationsorienterade. Hon använder sig av förstärkningar genom att 
skriva ”mys” samt genom hjärtat i slutet av uppdateringen. Hennes subjektsposition får be-
kräftelse genom de många ”gilla” som statusuppdateringen genererat. Kvinna B och C posit-
ionerar sig som några som tycker att det verkar mysigt i kommentar 1 och 2 vilket bekräftar 
kvinna A’s position. Kvinna A, i kommentar 3, positionerar sig ytterligare då hon bekräftar 
kvinna B och C’s positioner.  
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Nedan kommer vi presentera en mer ovanlig typ av konstruktion som dock förekommer i vårt 
material inom subjektspositionen Den relationsorienterade och variationen familjerelationis-
ten: 
 
Exempel 2 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 30 år: Två vakna barn och det känns som att någon hoppar på mina nerver. 
5 personer gillar detta. 
 
Kommentar 2 
Kvinna B: Den där någon asså... "Hen" hoppar på nerver här med titt som tätt. 
Gilla · 1 
 
Kommentar 3 
Kvinna C: ååå, bra beskrivning! 
Gilla · 1 
 
Kommentar 4 
Kvinna D: En vaken fyraåring här som vägrar sova! 
Gilla · 1 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den relationsorienterade då hon talar om sin familj, men hon 
konstruerar i sin statusuppdatering en bild av föräldraskapets baksida då hennes barn går 
henne på nerverna, och får gehör på detta genom kommentarer och ”gilla”. Responsen tyder 
på att det finns en acceptans för denna typ av konstruktion av föräldraskap. Kvinna B, C och 
D positionerar sig nämligen också som frustrerade föräldrar vilket bekräftar kvinna A’s sub-
jektsposition och visar att det är legitimt att tala om sin familj på detta sätt.  
 
Gällande statusuppdateringarna om familjesituationen och familjerelationerna kunde vi ana 
ett ideologiskt dilemma där individen å ena sidan konstruerar en bild av den lyckliga föräl-
dern å andra sidan konstruerar en bild av den frustrerade föräldern. Vi upplever att det finns 
en norm om att familjelivet skall vara förknippat med lycka då dessa är de vanligaste uppda-
teringarna på Facebook. Dock fann vi exempel på frustration inom föräldraskap som fick be-
kräftande respons och därmed mer eller mindre accepterades. 

Den aktive 
 
Denna subjektsposition utgjorde ca en tiondel av vårt datamaterial och varje statusuppdate-
ring fick i snitt 7 ”gilla”. Subjektspositionen innehåller de statusuppdateringar inom vilka in-
divider framställer sig som aktiva och upptagna. Tolkningsrepertoaren som används handlar 
om att det är fint att ha många järn i elden och att vara aktiv i någon form. Aktiviteten är ett 
medel för att uppnå lycka och mening med livet. Livet går ut på att ha mycket att göra, det är 
det som gör livet värt att leva. Om aktiviteten i sig är meningsfull eller ej spelar ingen roll, 
huvudsaken är att individen gör något med sin tid till skillnad från subjektspositionen Den 
lyckade som menar att individen ska vara lyckad genom sina aktiviteter. Den aktive vill visa 
att hon har många aktiviteter vilket gör att hon framstår som duktig och upptagen. Individen 
talar oftast om sina aktiviteter i positiva ordalag och det är ytterst ovanligt att individer skri-
ver om sig själva som inaktiva eller lata. Om detta ändå sker görs det efter ett kategoriberätti-
gande. Innehållet i statusuppdateringarna inom denna subjektsposition var oftast de aktivite-
ter individen haft för sig upprabblade en efter en. 
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Vi fann två variationer av subjektspositionen vilka var den aktiva fritidaren och arbetsmyran. 
Den aktiva fritidaren handlar om statusuppdateringar kopplade till individens fritid och soci-
ala aktiviteter, arbetsmyran handlar om statusuppdateringar kopplade till individens aktivite-
ter på arbetet. 

Den aktiva fritidaren 
 
Denna variation av Den aktive handlar om att individen vill beskriva sin aktiva fritid och sina 
många sociala aktiviteter. Vi kommer nedan att ge ett exempel på en statusuppdatering be-
träffande den aktiva fritidaren där individen skriver om alla sina aktiviteter under helgen samt 
vilka vänner som varit närvarande under aktiviteterna: 
 
Statusuppdatering: 
Man ca 30 år: Nice Weekend, Fredags mys med [taggad flickvän] & På spåret. Lördag började med ett tränings 
pass med [taggad vän 1], Sen kom [taggad vän 2] på middag och lärde sig lite om snooker:). Idag kom [taggad 
vän 3] och lilla [hunden] på besök och vi käkade jättegod Svampsoppa, sen blev det e squash session med [tag-
gad vän 4]! Tack alla vänner får en trevlig helg, och tack Musikhjälpen för en fin vecka! 
6 personer gillar detta. 
 
Kommentar 1 
Man: Check! 
 
[…] 
 
Mannen tar subjektspositionen Den aktive genom att beskriva allt han gjort och med vilka 
under helgen. Han visar att han, även då han inte arbetar, har ett fullspäckat schema. Genom 
att omnämna alla de personer han umgåtts med under helgen konstruerar han också en bild av 
att vara socialt aktiv. Statusuppdateringen skrivs i en positiv anda vilket visar att mannen vill 
framställa det positiva med att vara aktiv. I kommentar 1 kommenterar mannen sin egen sta-
tusuppdatering med ett ”Check!”, detta kan ses som att det han planerat gått i lås. Det är en 
förstärkning av att han är duktig då han haft många aktiviteter och klarat av dessa. 

Arbetsmyran 
 
I variationen arbetsmyran vill individen konstruera en identitet där hon är aktiv på arbetet el-
ler i studierna. I exemplet nedan kommer vi att redogöra för en statusuppdatering inom denna 
variation där individen radar upp allt hon har för sig den kommande tiden gällande framför-
allt arbetet: 
 
Exempel 1 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Ikväll är det jobba som gäller, sen efter jobbet är det hem till mammas & pappas hus som 
gäller för att passa deras hundar i helgen då dem åker på en minisemester! Men även jobb som gäller imorgon 
och på lördag! 
Sen på måndag börjar jag på riktigt, upp 05.00 Mån-Fre som innan jag gick på mammaledighet, sen helgerna 
jobba på julborden :-) 
9 personer gillar detta. 
 
[…] 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: Underbart! Jag vill också jobbaJ  får glatt vänta tills [mitt barn] på plats hos en dagmamma J 
Gilla · 1 
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[…] 
 
Kommentar 2 
Kvinna C: Hur ska du orka med allt detta? 
 
Kommentar 3 
Kvinna A: [Kvinna C] jag är ung så det orkar jag allt med ;) 
 
[…] 
 
Kvinnan som skrivit statusuppdateringen beskriver sitt fullspäckade schema som hon har de 
närmaste dagarna. Denna beskrivning gör att kvinnan tar subjektspositionen den aktiva indi-
viden. Hon beskriver även att hon ska ta hand om hennes föräldrars hundar vilket är en för-
stärkning av sin placering som aktiv och ännu ett tecken på hennes många aktiviteter. Hennes 
”smiley” i slutet av uppdateringen fungerar även den som en förstärkning av att hon är nöjd 
med sin tillvaro och trivs med sitt fullspäckade schema. I kommentar 1 bekräftar kvinna B 
kvinna A i sin subjektsposition som aktiv genom att säga att det är ”underbart” att ha många 
aktiviteter. I kommentar 2 positionerar sig kvinna C som orolig för kvinna A vilket försvårar 
antagandet av subjektspositionen Den aktive. Kvinna C positionerar nämligen kvinna A som 
någon som har alldeles för mycket att göra. Kvinna A försvarar subjektspositionen Den ak-
tive genom att säga att hon är ung och därför orkar. Vi kan utläsa att kvinna C oroar sig för 
kvinna A då de har ett nära släktskap och i tidigare statusuppdateringar uttryckt oro för 
varandra. 
 
Då det enligt tolkningsrepertoaren Den aktive anses fult att vara lat eller inaktiv är dessa upp-
dateringar sällsynta, men när de väl sker är det genom att individen berättigar detta genom att 
visa att det är en tillfällig företeelse och att individen normalt är mycket aktiv. En individ kan 
använda sig av ett kategoriberättigande för att ursäkta sin inaktivitet, vilket nedanstående sta-
tusuppdatering är ett exempel på: 
 
Exempel 2 
 
Statusuppdatering 
Kvinna ca 25 år: Efter en förmiddag med häftande av enkäter med [taggad vän] så åkte vi och postade dem i 
snöstormen. Nu ligger jag i soffan på jobbet, äter banan och ser hur vintern tar över stan 
5 personer gillar detta. 
 
Individen bakom denna statusuppdatering förklarar sin nuvarande inaktivitet genom att visa 
på att hon tidigare varit mycket aktiv. Den tidigare aktiviteten fungerar som ett kategoriberät-
tigande då hon positionerar sig som arbetsmyra även om hon inte är det i skrivande stund. 
Statusuppdateringen hamnar inom subjektspositionen Den aktive då uppdateringen beskriver 
de aktiviteter hon gjort gällande sina studier vilket berättigar henne en vila i soffan på jobbet. 
Hon tar subjektspositionen Den aktive genom att beskriva sitt fullspäckade schema och att 
hon normalt har mycket att stå i. 

Den negative 
 
Denna subjektsposition utgjorde ca en sjättedel av vårt datamaterial och fick i snitt 5 ”gilla” 
per uppdatering. Inom denna subjektsposition har vi inte funnit någon direkt variation utan 
alla statusuppdateringar följer samma mönster. I materialet fann vi olika lyckade och miss-
lyckade negativa statusuppdateringar vilka vi kommer att redogöra för senare. Gemensamt 
för statusuppdateringarna är att de skrivs i en negativ anda och behandlar mestadels negativa 
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händelser i individens liv. Det är dock sällsynt i vårt material att individer skriver negativa 
saker om andra personer. Vi fann att det var vanligt att statusuppdatera inom denna subjekts-
position men att statusuppdateringarna får förhållandevis lite respons i form av kommentarer 
och ”gilla” även om det finns undantag för detta. Tolkningsrepertoaren som används inom 
subjektspositionen handlar om att individen ser livet som fyllt av hinder och olyckor vilka 
beror på yttre omständigheter och inte på individen själv. Det är andra som förstör för indivi-
den och individen behandlas orättvist och vill berätta om det för att få upprättelse i någon 
form.  
 
Nedan kommer vi att redogöra för en lyckad positionering inom subjektspositionen Den ne-
gative där individen får mycket bekräftande respons. Individen i exemplet är försenad till 
jobbet på grund av sena tåg: 
 
Exempel 1 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Tog pendeln som skulle åka 1509, som åkte 1521, jag är nu i sumpan 1705 och har två stat-
ioner kvar till jobbet.......... Ångest?! 
3 personer gillar detta. 
 
Kommentar1 
Kvinna B: jaaaaa! min resa som brukar ta 30 min tog 2timmar och 50 minuter!!! Wtf [läs: what the fuck] lixom! 
 
Kommentar 2 
Kvinna A: Min resa ska ta 23 min, 2 timmar senareJ 
 
Kommentar 3 
Kvinna B: det är löjligt alltihop! 
 
[ _ _ _ ] 
 
Kvinna A tar subjektspositionen Den negative genom att förmedla sin irritation över den situ-
ation hon befinner sig i där hon är sen till jobbet. I statusuppdateringen och kommentar 2 gör 
kvinna A en faktakonstruktion för att rättfärdiga sin subjektsposition då hon beskriver vilka 
tider hon skulle ha åkt om det inte vore för förseningarna och att hon har väntat i ”2 timmar” 
fastän resan bara skall ta ”23 minuter”. Samtliga kommentarer till denna statusuppdatering 
bekräftar hennes subjektsposition genom att också beskriva att de är försenade och att allt är 
löjligt. De som kommenterar positionerar sig i samband med bekräftandet på ett liknande sätt 
som kvinna A, som negativa.  
 
Det är inte alltid subjektspositionen Den negative accepteras av andra vilket vi kommer redo-
göra för i kommande exempel. Detta är det vanligaste bemötandet av Den negative. Exemplet 
kommer från en man som även han gnäller över försenade tåg och händelser i samband med 
detta: 
 
Exempel 2 
 
Statusuppdatering 
Man A ca 35 år: Sitter på tåget! Efter lite tjafs, med en snubbe från försvarsmakten, i rulltrappan så drog jag 
förbi alla och fick bästa platsen på tåget. Väl på tåget så kom det ett meddelande från lokföraren: tåget är redo 
att åka, MEN vi saknar personal ombord, de är på villovägar. Nu ska även personalen komma på obestämd tid, 
eller inte alls. Suck. 
2 personer gillar detta. 
 



34	  	  

Kommentar 1 
Kvinna A: Nu är du på tåget iallafall! Pusta ut å ät lite snask, om du tog med dig nått 
Gilla · 1 
 
Kommentar 2 
Man B: Köp dig några nödraketer [läs: öl] och sup till! 
Gilla · 1 
 
Man A beklagar sig över försenade tåg och problemen han stött på under vägen genom vilket 
han tar subjektspositionen Den negative. Hans sätt att framföra sin irritation väcker inte lika 
positiv respons i form av kommentarer som föregående exempel. Detta kan bero på att han 
beklagar sig över för många saker, han framstår nästan som för negativ. I kommentar 1 posit-
ionerar sig kvinna A som den tålmodige och positionerar i samband med det man A som 
överdrivet otålig genom att säga att han faktiskt är på tåget, att han ska pusta ut och lugna ner 
sig. Man B positionerar sig i likhet med kvinna A som tålmodig då han ger man A tips i 
kommentar 2 på hur han ska agera, samt att han ska lugna ner sig. Det är ett skämtsamt sätt 
att framföra till man A att han ska sluta gnälla.  

Den kloke 
 
Denna subjektsposition utgjorde ca en femtondel av datamaterialet och varje statusuppdate-
ring fick i snitt 3 ”gilla”. Subjektspositionen Den kloke innefattar statusuppdateringar där in-
dividen vill förmedla ett budskap om något. Inom denna subjektsposition konstruerar indivi-
den sin identitet genom att tala om omvärldsfenomen och inte om sig själv. Den innefattar 
uppmaningar om andra tankesätt, uppmärksammanden om olika fenomen, filosofiska reflekt-
ioner etc. Med hjälp av dessa statusuppdateringar kan individen konstruera en identitet som 
klok och reflekterande genom att väcka sina facebookvänners uppmärksamhet kring något 
men då responsen blir så låg är det svårt att avgöra om budskapet nått fram. Den tolkningsre-
pertoar som används när individen antar denna subjektsposition är att livet går ut på att fun-
dera kring livet och andra ting och att sedan förmedla det vidare till andra. Den kloke anser 
att de som är upplysta har någon slags rättighet och skyldighet att förmedla budskap till de 
som är mindre upplysta. 
 
Nedan kommer vi att presentera två olika variationer som representeras inom denna subjekts-
position, dessa är filosofen och predikanten. Filosofen vill förmedla ett budskap utifrån sina 
egna tankar och upplevelser medan predikanten vill förmedla uppmärksamhet kring ett aktu-
ellt ämne eller samhällsfenomen, dessa statusuppdateringar har ofta ett politiskt innehåll. 

Filosofen 
 
Denna variation av subjektspositionen Den kloke handlar om att förmedla något som väcker 
en tanke hos läsaren genom att förmedla ett budskap från egna tankar och upplevelser. Nedan 
exemplifierar vi detta genom en statusuppdatering som behandlar en tanke eller reflektion 
vilken individen vill vidareförmedla. Exemplet handlar om meningen med motgångar: 
 
Statusuppdatering 
Man ca 20 år: Motgångar är bara till för att testa hur mycket du vill nå ditt mål. Om det vore lätt eller om du 
skulle få din plats gratis.. Finns det någon ära i det? Uppskattning, ett ord som får en ny betydelse när man 
vunnit något man aldrig fått. 
3 personer gillar detta 
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Mannen placerar sig inom subjektspositionen Den kloke då han talar om sig själv som filoso-
fisk och reflekterande, någon som har ett budskap att förmedla genom att förklara varför 
motgångar är bra och vad uppskattning betyder. Mannen vill uppfattas som reflekterande och 
filosofisk och tar hjälp av mekanismen faktakonstruktion då han i första meningen använder 
ordet ”är”, för att göra ett sanningsanspråk. Mannen ställer också en retorisk fråga till sina 
läsare vilket också kan ses som ett sanningsanspråk. Mannens subjektsposition får ingen 
större bekräftelse i form av kommentarer och ”gilla”. 

Predikanten 
 
Variationen predikanten handlar om att individen vill förmedla ett budskap eller en åsikt om 
något. Nedan följer ett exempel på en statusuppdatering som bidrar till den för närvarande 
(december 2012) aktuella debatten om pepparkaksgubbar. Den handlar om pepparkaksgub-
bens vara eller icke vara i Sveriges luciatåg då de kan anses ha en rasistisk innebörd. Status-
uppdateringen är formulerad som ett diffust hot då individen skriver att om svenskarna inte 
slutar vara så rädda, inskränkta och dumsnåla så kommer partiet sverigedemokraterna att 
växa: 
 
Statusuppdatering 
Kvinna A ca 25 år: Det finns nog ingen människa som bor i Sverige, eller som har flyttat till Sverige, för att ta 
era pepparkakor ifrån er. De flesta vill nog mer än gärna bara baka tillsammans med er och bjuda er på något 
mer gott om de får chansen - så sluta upp att vara så förbannat inskränkta, livrädda och DumSnåla Sverige! 
...annars kommer SD's medlemslista vara de enda som får en riktigt God Jul samt Strålande Hanukkah i år! 
13 personer gillar detta 
 
Kommentar 1 
Kvinna B: Preach! 
Gilla · 1 
 
[…] 
 
Kommentar 2 
Man A: Haha sd bara växer o växer, försökte hjälpa en kille upp som snubblade och föll till marken för bara en 
timme sen. Direkt flög hans polare på mig och skrek "släpp honom din jävla turkjävel!" Att det är hans go-to 
insult får en fan o skämmas över o vara svensk. Jag blir så fruktansvärt frustrerad, det är ju bara pinsamt 
Gilla · 2 
 
[…] 
 
Genom sitt uttalande tar kvinna A subjektspositionen Den kloke då hon förmedlar en åsikt 
och ett budskap angående ”pepparkaksgubbedebatten”. Genom sin statusuppdatering vill 
kvinnan väcka reaktioner hos läsarna där de antingen bekräftar eller dementerar hennes åsikt. 
Det var inte många som ifrågasatte hennes subjektsposition dock fanns bara två bekräftande 
kommentarer (kommentar 1 och 2) vilka tillåter kvinna A att inneha subjektspositionen. Att 
uttala sig i ett sådant här ämne kan vara riskabelt då uppdateringen kan väcka många negativa 
reaktioner vilket inte är önskvärt. Kvinna A gör en tämligen svag faktakonstruktion då hon 
menar att det ”nog” inte finns någon i Sverige som vill ta bort pepparkaksgubbar och att de 
flesta ”nog” vill baka tillsammans. 
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Sammanfattning 
 
Nedan avser vi sammanfatta det resultat i redogjort för ovan. Vi fann sex subjektspositioner 
genom vilka individer konstruerar sin identitet på Facebook. Dessa subjektspositioner presen-
teras beroende på hur accepterade de blivit i form av kommentarer och ”gilla”. Vi har presen-
terat den som fått mest acceptans först, och den som fått minst acceptans sist. De subjektspo-
sitioner vi fann var: Den lyckade, Den lustige, Den relationsorienterade, Den aktive, Den ne-
gative och Den kloke.  
 
Statusuppdateringarna inom subjektspositionen Den lyckade innehöll två variationer vilka var 
bedriften och positivisten. Den tolkningsrepertoar som användes var att livet går ut på att vara 
lycklig och lyckad genom bedrifter eller det positiva i livet. Det ansågs också legitimt att tala 
om sig själv i dessa positiva ordalag. De variationer vi fann inom subjektspositionen var be-
driften och positivisten. Den identitet som konstruerades var en lyckad individ som lyckats 
med sina bedrifter eller konstruerar en bild av sig själv som lycklig.  
 
Statusuppdateringarna inom subjektspositionen Den lustige bestod av skämt som behandlade 
å ena sidan författaren till statusuppdateringen och å andra sidan händelser eller andra perso-
ner. Individen vill inom denna subjektsposition konstruera en identitet som lättsam och rolig. 
Den tolkningsrepertoar som användes handlade om att livet är roligt och lättsamt även i tunga 
stunder. Här har vi funnit två variationer, självironikern och lustigkurren. Självironikern kon-
struerar en identitet som rolig genom att skämta om sig själv, sina nederlag och misslyckan-
den. Självironikern visade en tydlig rolldistans då denna skämtade om sig själv på detta vis. 
Lustigkurren konstruerar en identitet som rolig genom att skämta om händelser eller perso-
ner. Här fann vi ingen rolldistans men ett försök att framstå som rolig. 
 
Inom subjektspositionen Den relationsorienterade fann vi statusuppdateringar som innehöll 
konstruktioner av sociala relationer. Individen vill här framställa sina relationer som idealiska 
genom att prata om dem i positiva ordalag. Den tolkningsrepertoar som användes inom sub-
jektspositionen handlade om att livets mening uppkommer i relationer med andra, det är re-
lationen som utgör det meningsfulla i individens liv. De variationer vi fann inom subjektspo-
sitionen var den gode vännen, relationisten och familjerelationisten. Inom variationen den 
gode vännen konstruerar individer en bild av sin identitet som en del av en fin vänskap. Inom 
variationen relationisten konstruerar individer en bild av sin identitet som en del av ett fint 
förhållande. Inom variationen familjerelationisten vill individen framställa familjen som en 
lycklig enhet där allt är positivt, dock fann vi även ett fåtal exempel på en bild av ett frustre-
rat föräldraskap.  
 
Inom subjektspositionen Den aktive fann vi statusuppdateringar där individer berättar om vad 
de haft-, har- och ska ha för sig den närmaste tiden. Individen vill här framstå som duktig och 
aktiv och på så sätt agera inom normen om att det är fint att vara aktiv. Aktiviteterna indivi-
den har för sig framställs i en positiv anda. Den tolkningsrepertoar som användes var att livet 
går ut på att ha mycket att göra. De variationer vi fann inom denna subjektsposition var ar-
betsmyran och den aktiva fritidaren. Den identitet som konstruerades inom variationen ar-
betsmyran var en aktiv individ som jobbar mycket och därmed har ett späckat schema. Den 
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identitet som konstruerades inom variationen den aktiva fritidaren var en individ som är aktiv 
på fritiden samt har starka sociala band.  
 
Statusuppdateringarna inom subjektspositionen Den negative innehöll tydligt negativa utsa-
gor kring händelser och fenomen. Individen framställer sig som irriterad eller kritisk till 
någonting. Tolkningsrepertoaren handlar om att livet är fullt av motgångar och hinder som 
orsakats av yttre omständigheter. Vi fann ingen variation inom subjektspositionen. Den nega-
tive konstruerade en identitet som irriterad eller upprörd över något yttre.  
 
Statusuppdateringarna inom subjektspositionen Den kloke behandlade uppmaningar om andra 
tankesätt, uppmärksamanden av olika fenomen samt filosofiska reflektioner. Den tolknings-
repertoar som användes var att livet går ut på att reflektera kring saker och ting och förmedla 
det vidare till andra. De variationer vi fann inom subjektsposition var filosofen och predikan-
ten. Den identitet som konstruerades inom variationen filosofen var en intellektuell och re-
flekterande individ som har ett budskap att förmedla till andra.  Den identitet som konstrue-
rades inom variationen predikanten var en individ som vill väcka uppmärksamhet kring ett 
aktuellt ämne eller fenomen i samhället.  
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Diskussion 
 
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till problemformuleringen och syftet 
med studien samt huruvida vi besvarat vår frågeställning. Därefter diskuterar vi resultatet i 
relation till tidigare forskning och redogör för vad vi bidragit med på området. Sedan kommer 
vi att diskutera hur Facebook påverkar individens identitetskonstruktion i det senmoderna 
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samhället. Därefter kommer vi reflektera kring resultatet i relation till den valda teorin, för att 
sedan reflektera över metodens tillämpbarhet i studien. Slutligen kommer vi att föra en själv-
kritisk diskussion samt ge förslag till framtida forskning på området. 

Problemformulering och syfte 
 
Vi har i vår studie avsett att besvara frågan: Hur väljer individer att konstruera sin identitet 
på Facebook? Detta har vi gjort med hjälp av ett diskursanalytiskt angreppssätt där vi analy-
serat statusuppdateringar på Facebook. Vi fann då hur individer genom tolkningsrepertoarer 
och andra mekanismer antog olika subjektspositioner och därigenom konstruerade sin identi-
tet. Antagandet av en subjektsposition är ett aktivt val och subjektspositionen blir en del av 
individens identitet i samband med att den uppfattas av andra. Individen har möjlighet att 
framställa vilken identitet hon vill på Facebook men följer oftast de normer och oskrivna reg-
ler som finns på Facebook. Detta kan vara en bidragande orsak till att näst intill alla status-
uppdateringar hamnade inom någon av de subjektspositioner vi presenterat i resultatdelen 
ovan. Av det datamaterial vi utgick från i vår studie fanns endast ett fåtal statusuppdateringar 
som avvek från ovan nämnda subjektspositioner vilket visar på att individen oftast framställer 
en identitet som inte avviker från det normala på Facebook. De identitetskonstruktioner vi 
fann i vår analys var alltså strömlinjeformade vilket indikerar att Facebook har en normali-
serande effekt på individers identitetskonstruktion. Att vi bara funnit ett ideologiskt dilemma 
i subjektspositionerna och få positioneringar i kommentarsfälten förstärker antagandet om 
den normaliseringsprocess som pågår på Facebook. 
 
De subjektspositioner vi fann i materialet var: Den lyckade, Den lustige, Den relationsorien-
terade, Den aktive, Den negative och Den kloke. De subjektspositioner som fick mest respons 
i form av ”gilla” var Den lyckade, Den lustige och Den relationsorienterade. Den lyckade 
och Den relationsorienterade var både väl representerade och nådde hög acceptans hos 
andra. Den höga acceptansen visar att det är genom dessa subjektspositioner det är störst möj-
lighet för individen att få acceptans för sin identitetskonstruktion, därav den höga representat-
ionen. Det var inom subjektspositionen Den relationsorienterade vi fann det ideologiska di-
lemmat där individen talade om sin familj både på ett positivt och ett negativt sätt. Inom sub-
jektspositionen Den lustige fann vi att det ibland var svårt att konstruera sin identitet på grund 
av de missförstånd som kunde uppstå om skämtet misslyckades. Det är därför riskabelt för 
individen att anta denna subjektsposition. När individen lyckas med sitt skämt är acceptansen 
mycket hög, men då hon misslyckas blir acceptansen istället låg. Därför är det svårare att 
konstruera sin identitet genom subjektspositionen Den lustige jämfört med Den lyckade och 
Den relationsorienterade. Acceptansen för subjektspositionen Den aktive var betydligt lägre 
än de tidigare nämnda. Detta då det kan vara svårt för individen att väcka intresse hos sina 
”vänner” med statusuppdateringar innehållandes upprabblade aktiviteter. Dock finns en norm 
i samhället om att det är fint att vara aktiv vilket kan vara en bidragande orsak till att en av tio 
statusuppdateringar behandlade individens aktiva livsstil. De två subjektspositioner som fick 
lägst acceptans var Den negative och Den kloke vilket pekar på att det är dessa identitetskon-
struktioner som var svårast att göra då de inte får så stor acceptans. Här ifrågasattes även i 
större utsträckning subjektspositionen i kommentarsfältet. 
 
För att anta en subjektsposition som accepteras av andra på Facebook krävs att individen har 
en passande tolkningsrepertoar och kan agera i enlighet med subjektspositionen. För detta 
kan individen ta till olika mekanismer. Den tydligaste mekanismen vi fann i vårt material var 
förstärkningar där individen försökte förtydliga sitt antagande av en subjektsposition genom 
användandet av olika tecken, förstärkningsord och upprepningar. Denna mekanism var van-
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ligt förkommande inom alla subjektspositioner och kan därför ses som ett normalt förfarande 
när individen statusuppdaterar på Facebook. Det kan bero på att det krävs i den virtuella 
kommunikationen för att undvika missförstånd då individen inte kan ta hjälp av kroppsspråk. 
Mekanismen rolldistans gjordes framförallt inom subjektspositionen Den lustige då individen 
skämtade om sig själv och sina förehavanden. Mekanismen faktakonstruktion gjordes inom 
flera subjektspositioner men inte så stor utsträckning, den gjordes för att legitimera den an-
tagna subjektspositionen. Förklarbarheten gjordes när det uppstod missförstånd kring en sta-
tusuppdatering och återfanns enbart i kommentarsfälten. Mekanismen kategoriberättigande 
användes av individen då hon av någon anledning bröt mot normerna men ursäktade sitt av-
vikande beteende på ett eller annat sätt. Mekanismen var vanligast inom subjektspositionen 
Den aktive när individen ursäktade sin tillfälliga inaktivitet. 
 
Genom de subjektspositioner vi fann i materialet samt de mekanismer vi funnit att individen 
använder i sitt antagande av en subjektsposition anser vi oss ha besvarat den frågeställning vi 
formulerat. Dock är det material vi använt oss av inte helt representativt för normalpopulat-
ionen på Facebook, men vårt resultat ger ändå en indikation om någon typ av mönster i indi-
viders identitetskonstruktion. 

Tidigare forskning 
 
I vår genomgång av tidigare forskning fann vi ett antal teman vilka vi nu kommer att disku-
tera i relation till vårt resultat och därmed visa vilka likheter och skillnader vi kan se samt vad 
vår studie kan bidra med på området. 
 
Det mest utforskade temat i den tidigare forskningen var motiv till att använda Facebook. Här 
fann Tosun (2012) att ett starkt motiv till att använda Facebook var att upprätthålla relationer 
vilket vi kunde se i subjektspositionen vi valt att kalla Den relationsorienterade. Dock var 
inte detta den mest representerade subjektspositionen vi kunde finna i vårt material vilket står 
i strid med Tosuns resultat. Vårt resultat är dock inte representativt för normalpopulationen 
på Facebook då vi har en överrepresentation av individer mellan 18 år och 34 år. Tosun 
(2012) har undersökt universitetsstudenter och därmed blir hans resultat inte heller represen-
tativt för normalpopulationen på Facebook. Våra skilda resultat kan bero på åldersfördelning, 
men också på kulturella faktorer då studierna är utförda i olika länder. Smock et al. (2011) 
menar att motivet till att använda Facebook är att individen vill förmedla information. De 
fann att individer tar hänsyn till sina eventuella läsare och deras intressen i skapandet av en 
statusuppdatering. Därmed förklarar de publikens roll när individen skapar en statusuppdate-
ring där publiken har en stor påverkan. Vi har inte undersökt om individen tar hänsyn till sin 
publik i sitt skapande av en statusuppdatering, men har genom kommentarer och ”gilla” kun-
nat se publikens agerande som eventuellt kan ligga till grund för vad individen väljer att 
skriva på Facebook. 
 
Ett annat tema vi fann i genomgången av tidigare forskning var personlighetens påverkan på 
facebookanvändande. Moore och McElroy (2011) samt Ross et al. (2009) har funnit ett sam-
band mellan extraversion och facebookanvändande där extroverta personer i större utsträck-
ning använder Facebook än introverta. Vi har inte undersökt personlighetens påverkan på fa-
cebookanvändande och kan därför inte uttala oss om huruvida vårt resultat överensstämmer 
eller ej. Däremot indikerar vårt resultat på en på en koppling mellan subjektspositionerna Den 
lyckade och Den lustige och personlighetsdraget extraversion. Dessa subjektspositioner inne-
fattar nämligen ett självbefrämjande där individen talar om sig själv på ett positivt sätt i syfte 
att framstå i god dager. Ryan och Xenos (2011) fann att det framförallt var personer med nar-
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cissistiska personlighetsdrag som använder Facebook. Det som skiljer narcissism och extra-
version åt är extraversion är individens benägenhet att söka stimulans och andras sällskap 
medan narcissism handlar om hur benägen individen är att vara självupptagen. Narcissism är 
extraversion som gått till en överdrift.  
 
I temat ”Demografiska faktorers påverkan på facebookanvändande” fann vi forskning som 
pekade på att kvinnor uppdaterar sin status oftare än män och att äldre personer uppdaterade 
oftare än yngre. Resultaten visade också på att unga personer vill framstå som snygga, posi-
tiva och genuina och äldre personer som snygga, positiva och aktiva. Äldre personer ”skry-
ter” oftare om semestrar etc. (Brandtzæg et al. 2010; Moore & McElroy 2011). Gällande 
huruvida yngre uppdaterar sin status mer sällan än äldre kan vi inte uttala oss då vi hade en 
överrepresentation av individer mellan 18 och 34 år. Däremot kunde vi se att det var fler 
kvinnor än män som uppdaterade. Vi fann också att det överlag konstruerades bilder av posi-
tiva och aktiva individer som uppdaterar i självbefrämjande syfte vilket överensstämmer med 
resultaten kring de äldre individernas facebookanvändande i Brantzægs et al. (2010) studie. 
Dock framgår det ingenstans i deras studie hur de kategoriserat äldre och yngre, alltså vilka 
åldersspann de använt sig av. Brantzæg et al. hade dessutom enbart 16 respondenter i sin stu-
die vilket kan ha påverkat resultatet. 
 
I temat ”Vad visar man och hur” har Farquhar (2009) funnit att individer undviker att visa 
upp oestetiska bilder eller något negativt om sig själva. Vi kan inte uttala oss om huruvida 
individer tar bort taggar från oestetiska bilder då datainsamlingen skedde i efterhand. Det vi 
däremot kan se är att individer i stor utsträckning tenderar att konstruera bilder av sig själva 
som positiva och lyckade. Dock fann vi en subjektsposition som var enbart negativ, Den ne-
gative, vilket motsäger Farquhar till viss del. Denna subjektsposition fick relativt lite respons 
vilket är ett tecken på att den inte accepteras av andra på Facebook. Farquhar har i sin studie 
även funnit att individer tenderar att överdriva sin identitetsframställning vilket mycket väl 
kan liknas med den mekanism vi har valt att kalla ”förstärkningar” som ofta användes i sta-
tusuppdateringar enligt vår studie. Vi fann också forskning som visade att individer tenderar 
att använda sig av lögner på Facebook (Underwood et al. 2011) samt forskning som pekade 
på det motsatta, alltså att individen framställer sitt sanna jag (Tosun 2012). Vi kan inte säga 
någonting om motsättningarna utifrån vårt resultat. Att lögner används är väl inte direkt för-
vånande men det gör inte vårt resultat mindre trovärdigt då även en lögn är en konstruktion 
genom vilken individen konstruerar sin identitet. 
  
I temat ”Vad säger Goffman?” fann vi forskning som pekar på att individen anpassar sitt Fa-
cebookanvändande efter den upplevda publiken (Gardner-Birnbaum 2008; Elder-Jubelin 
2009). Detta kan vara ännu en förklaringsmodell till varför vi fann så strömlinjeformade sub-
jektspositioner i vårt material. Individer kan tänkas följa de normer som anses vara önskvärda 
utifrån den upplevda publiken. Vi fann även forskning som kategoriserat statsuppdateringar 
på Facebook, men som inte använt diskursanalys som metod utan etnografi och Goffmans 
dramaturgiska modell (Farquhar 2009). Farquhar fann följande kategorier: nuvarande aktivi-
tet/schema, nuvarande humör, universell upplevelse, skriva om vänner, livshändelser, humor 
och bekräftelseönskan. Dessa kategorier liknar de subjektspositioner vi fann i vårt resultat. 
Farquhars kategori ”nuvarande aktivitet/schema” kan liknas med vår subjektsposition Den 
aktive då de båda behandlar individers förmedlande av att de är aktiva. Farquhar kallar en av 
sina kategorier för ”nuvarande humör” medan vi fann två subjektspositioner där individens 
humör uttrycks, Den lyckade och Den negative. Kategorin och subjektspositionerna har inte 
riktigt samma innebörd men liknar varandra till viss del vilket kan bero på att vi inte under-
sökt individers humör som något inre utan istället undersökt på språket och vad som uttrycks 
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genom detta. Farquhars kategorier ”universell upplevelse” och ”livshändelser” återfinns i 
flera av de subjektspositioner vi funnit. Individer använder sig ibland av universella upplevel-
ser (exempelvis dåligt väder) och livshändelser (exempelvis årsdag med partner) när de antar 
en subjektsposition. Farquhars kategori ”skriva om vänner” liknar vår subjektsposition Den 
relationsorienterade då de båda behandlar relationer. Farquhars kategori ”humor” kan liknas 
med vår subjektsposition Den lustige då de båda behandlar de skämt individer gör på Fa-
cebook. Vi ser kategorin ”bekräftelseönskan” som något som sker i alla statusuppdateringar 
då att skriva en statusuppdatering är ett sätt för individen att söka bekräftelse hos sina vänner. 
Farquhars studie genomfördes på collegestudenter vilket skiljer sig från vår som bättre över-
ensstämmer med normalpopulationen på Facebook. Det intressanta är att resultaten är förhål-
landevis lika trots olikheterna i urval, metod och teori.  
 
Det vi bidrar med på området är en studie utförd på en svensk population vilket vi inte funnit 
någon tidigare forskning kring. Vi fann enbart två studier som genomfördes på en annan po-
pulation än skolungdomar/studenter vilket vi därför också kommer att bidra med då vår popu-
lation är mer varierande. Vi har heller inte funnit någon studie som använt diskurspsykologi 
som metod och därmed finns ingen studie som undersökt konstruktionen av identitet, vi har 
genom vår studie bidragit med detta. De allra flesta av de studier vi gått igenom är frivillig-
studier där individerna fått välja om de ska medverka eller ej, så är inte fallet i vår studie där 
vi utgått från ett naturligt förekommande material. Det vi framförallt saknar i genomgången 
av tidigare forskning är, vilket är lite förvånande, att ingen studie undersökt en svensk popu-
lation samt att ingen studie tidigare använt diskursanalys som metod när de undersökt förete-
elser kring Facebook. Vår studie bidrar med bägge delar. Utöver detta har vi undersökt en 
population som består av en någorlunda representativ population samt ett naturligt förekom-
mande material. 

Identitetskonstruktion i det senmoderna samhället 
 
Då Facebook äger allt som publiceras äger de också de identitetskonstruktioner individen gör. 
Det sker en slags kommersialisering av individers identitet. Om Facebook en dag bestämmer 
sig för att lägga ner verksamheten kommer det att ge stora konsekvenser för individer då det 
kommer att krävas nya kommunikationsmedel. Facebook är tilltalande då det är lättåtkomligt 
från både dator och mobil. Statusuppdateringarna på Facebook är som en berättelse vilken 
individen kan följa. Där har hon tillgång till det senaste som hänt bland hennes ”vänner”. In-
dividen kan också besöka en ”väns” profilsida och där ta del av en del av individens livsbe-
rättelse genom de korta uppdateringarna. Då det är så mycket information som delas på Fa-
cebook bland individens ”vänner” skapas också ett beroende där en dag utan Facebook kan 
leda till att individen missar en ”viktig” händelse i sina ”vänners” liv.  
 
Facebook är i dag ett verktyg för individens identitetskonstruktion för en mycket stor del av 
Sveriges befolkning. Facebooks popularitet beror antagligen på föreställningen om att Fa-
cebook är en fri plattform där individen kan konstruera vilken identitet som helst. Facebook 
är i själva verket ett vinstdrivande företag som äger allt som publiceras på sidan och som 
dessutom bestämmer inom vilka ramar individen får agera. Facebook skapar en upplevd fri-
het för individen men är i själva verket en sida med inbyggda mallar vilka individen fyller i. 
Därmed menar vi att Facebook är allt annat än fritt.  
 
Facebook och andra sociala nätverk är en del av den senmoderna utvecklingen och en pro-
dukt av samt en producent till globaliseringen i samhället. Giddens (1997) menar att senmo-
derniteten är den tid vi nu lever i där sociala förändringar går allt snabbare och dynamiken i 
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samhället blivit allt större. Han menar att det beror på att tiden och rummet åtskiljs från plat-
sen och att de sociala relationerna inte längre är lika beroende av de lokala kontexterna utan 
kan utövas på en global nivå. På grund av detta tvingas individen hela tiden anpassa sig till 
den dynamiska värld hon lever i genom att vara reflexiv (26-30). Facebook skiljer platsen 
från tid och rum. De lokala kontexterna tappar relevans när individen kan kommunicera med 
andra över hela världen. Hela världen kopplas samman genom internet och alla individer i 
världen kan sammankopplas med hjälp av sociala nätverk. Detta gör Facebook till en del av 
vår egen och samhällets utveckling. Dessa faktorer tvingar hela tiden individen att anpassa 
sig till de förändringar detta medför.  
 
Facebook erbjuder individen möjligheten att i princip framställa vilken identitet som helst 
men då vi menar att identiteten är beroende av hur konstruktionen tas emot av andra i sam-
manhanget kan inte alla identitetskonstruktioner accepteras. De mest accepterade identitets-
konstruktioner i form av subjektspositioner vi fann i vårt material var de där individen kon-
struerade en bild av Den lyckade eller Den lustige. Inom dessa skrev individen sina status-
uppdateringar i en positiv anda. De minst accepterade identitetskonstruktionerna i form av 
subjektspositioner var där individen skrev om något negativt, Den negative, eller försökte 
visa på klokhet genom visdomsord riktade till andra, Den kloke. Vårt resultat pekar därför på 
att den identitetskonstruktion som föredras i det senmoderna samhället är den där individen 
konstruerar sig som antingen Den lyckade eller Den lustige och dessutom skriver i en positiv 
anda. Resultatet visar att det inte finns någon direkt variation i vilka identiteter som konstrue-
ras på Facebook, det är en ganska homogen värld. Det faktum att vi enbart fann ett ideolo-
giskt dilemma visar att det inte finns några större tveksamheter när individen konstruerar sin 
identitet på Facebook. Individen vet vad som är accepterat och inte och gör inget för att sticka 
ut.  
 
Vårt resultat indikerar att Facebook har en normaliserande effekt på identitetskonstruktion då 
individen inte konstruerar någon unik identitet utan en mer allmängiltig, även om individen 
upplever att hon konstruerar en unik identitet. Trots att samhället i stort pekar på en ökad fri-
het och fler valmöjligheter för individen (Giddens 1997: 89, 101) som borde bidra till en 
ökad individualisering så anar vi en normalisering genom vad som sker på Facebook. Därför 
kritiserar vi Giddens resonemang om den ökade friheten och de många valmöjligheterna, då 
vi menar att dessa är upplevda och inte faktiska. Kan vi, trots alla upplevda valmöjligheter, 
verkligen säga att vi är fria och unika? Vi menar att så inte är fallet. Vi menar istället att Fa-
cebook bidrar till att individen konstruerar någon sorts tom, plastig identitet i linje med vad 
som förväntas av henne. Det som gör identiteten tom och plastig är att den är substanslös då 
den bara består av positivitet, det negativa i livet är frånvarande eller skämtas bort. Individen 
visar oftast en bild av att hon lever ett gott värdefullt liv vare sig det gäller sina aktiviteter, 
relationer eller bedrifter. Även inom subjektspositionen Den negative finns en substanslöshet 
då individen inte behandlar negativa saker gällande sig själv, utan gällande yttre faktorer. Vi 
menar att Facebook är en virtuell värld där mycket är intetsägande, ytligt och saknar sub-
stans. Varför skulle vi annars finna dessa sex subjektspositioner så tydligt i vårt material om 
det inte vore för att individers identitet konstrueras på ett homogent sätt. Eftersom Facebook 
är så utbrett så blir den identitetskonstruktion individen gör på Facebook även en konstrukt-
ion individen måste bära med sig i det verkliga livet. Därför menar vi att Facebook är en bi-
dragande orsak till en normalisering av samhället i stort trots de upplevda valmöjligheterna 
och den upplevda friheten.  

Teori 
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Socialkonstruktionism som teori har hjälpt oss att se verkligheten som socialt konstruerad. 
Den gör att vi även ser identiteten som en social konstruktion, inte som någonting fast eller 
essentiellt inom individen. Därför visar vårt resultat på konstruerade delidentiteter i form av 
subjektspositioner, inte någon ”äkta” identitet som finns inom individen som en slags kärna. 
Genom socialkonstruktionismens glasögon ser vi inte identiteten som någonting individen 
bär med sig inom sig själv utan vi ser identiteten som något som skapas i interaktion. 
 
Genom att studera språket i användning har vi fått en klarare bild av vad Facebook är och vad 
som sker där, framförallt hur statusuppdateringar kan användas av individen när hon konstru-
erar sin identitet. Vi ser språket som något som tillhandahåller individer möjligheter att anta 
olika subjektspositioner genom olika sätt att tala om världen. 
 
Vi anser oss ha en lite annorlunda ansats när vi använder socialkonstruktionismen. Vi stude-
rar nämligen ingen specifik diskurs om något, utan hur individer talar på Facebook när de 
konstruerar sin identitet rent taktiskt. Alltså hur individen gör när hon vill konstruera en bild 
av sig själv på ett visst sätt. 
 
Genom att välja socialkonstruktionism som ansats och språket som det huvudsakliga studie-
objektet har vi kommit långt i studiet av identitetskonstruktion på Facebook men vi håller 
inte helt med socialkonstruktionismen gällande att allt är konstruerat genom språket. Vi både 
tror och hoppas att individen har en essentiell kärna som på något sätt påverkar hur hon ge-
nom språket konstruerar sin identitet. Vi vill tro på att individen har en essens, någonting ut-
över språket, annars vore hon tom och plastig som en identitet konstruerad på Facebook. Vi 
tror på en inre verklighet, men att språket och konstruktionerna genom det är starkare. Därför 
anser vi att man kan, genom att studera språket, finna mycket men inte allt.  

Metod 
 
Den huvudsakliga metod vi använt oss av i vår studie är diskursanalys, vilket är ett samlings-
begrepp för flera olika metoder. Det gemensamma för dessa metoder är att de söker strukturer 
i språket som skapar världen. Vi valde inriktningen diskurspsykologi då den undersöker hur 
individen använder sig av språket i sin identitetskonstruktion. Eftersom vi ser statusuppdate-
ringar som en språklig handling genom vilken individen konstruerar sin identitet var diskurs-
psykologi det givna valet. Diskurspsykologin hjälpte oss att finna de mekanismer individen 
använder sig av i sin identitetsskonstruktion. Diskurspsykologin var också väl tillämpbar på 
det datamaterial vi hade.  
 
Det datamaterial vi använt oss av var just språket som handling i statusuppdateringar på Fa-
cebook. Vi utgick från ett naturligt förekommande material som kom direkt från responden-
terna utan någon direkt påverkan från oss som forskare. Det material vi använde oss av var 
våra ”vänners” statusuppdateringar då vi såg det som den enda möjliga väg att gå för att 
komma åt det material vi var ute efter. Vår intention var, från början, att göra vår datain-
samling under 48 timmar men vi insåg tidigt under datainsamlingsperioden att det räckte med 
24 timmar, risken fanns annars att materialet hade blivit svårt att hantera på grund av mäng-
den. Även om vårt urval kan kritiseras för att vara ett bekvämlighetsurval är vi ändå nöjda då 
det väl kunde användas i besvarandet av vår frågeställning. Vi är medvetna om att urvalet har 
brister vilka kan ha påverkat vårt resultat. Den tydligaste bristen är att åldersfördelningen inte 
är representativ för normalpopulationen på Facebook då vi hade en överrepresentation av in-
divider mellan 18 år och 34 år. Denna grupp är den största på Facebook i allmänhet, men vår 
överrepresentation är så pass kraftig att den ändå måste betraktas som starkt påverkande. 
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Dock har vi inte kunnat undgå detta då vi haft svårt att göra ett annat urval. Det gör att vårt 
resultat bör betraktas som indikationer mer än som fakta. 
 
I vårt material sökte vi subjektspositioner vilka individen antog genom sina statusuppdate-
ringar på Facebook. De subjektspositioner vi fann reviderades och omformades ett flertal 
gånger tills dess att vi uppnått önskad relevans i dessa. De begrepp vi använde oss av i ana-
lysen fungerade väl för att förklara hur konstruktionen av identiteten går till på Facebook. De 
begrepp vi från början trodde skulle vara mest relevanta visade sig i slutändan vara mindre 
relevanta och de begrepp vi förutspådde skulle vara mindre relevanta visade sig mer rele-
vanta. Vi trodde exempelvis att vi skulle finna fler ideologiska dilemman då vi trodde att det 
skulle vara en större ambivalens kring hur individer konstruerar sin identitet. Vi trodde också 
att det skulle ske fler förhandlingar i form av positioneringar i kommentarerna kring status-
uppdateringarna, vilket vi inte upplevde att det gjorde i så stor utsträckning. Mekanismen fak-
takonstruktion förutspåddes vara en mindre använd mekanism, men visade sig vara väl an-
vänd när individen konstruerar sin identitet på Facebook. Under analysens gång upplevde vi 
att det saknades ett begrepp för de mekanismer individen använde i sitt förtydligande av den 
tagna subjektspositionen. Vi formulerade därför ett eget begrepp vi valt att kalla ”förstärk-
ningar” som täckte in dessa mekanismer.  

Självkritik samt förslag till framtida forskning 
 
En viktig fråga att lyfta fram är huruvida vårt resultat bygger på den normala aktivitet som 
pågår på Facebook, det vill säga om vi undersökt den normala identitetskonstruktionen på 
Facebook. Vi upplevde under datainsamlingsperioden att det fanns en kontextuell påverkan i 
form av det rådande snöovädret vilket kan ha påverkat resultatet. Dock upplever vi genom 
våra egna erfarenheter av Facebook att det ofta finns ett väl omtalat ämne som många indivi-
der använder sig av i sin identitetskonstruktion genom statusuppdateringar. Vi upplever att en 
viss kontextuell påverkan är svår att undgå.  
 
En annan sak vi reflekterat över är att de subjektspositioner vi fann genom statusuppdatering-
arna ibland vidrörde varandra. Detta gjorde att det ibland var svårt att urskilja vilka status-
uppdateringar som hörde hemma inom vilken subjektsposition. Kanske var de subjektsposit-
ioner vi fann för specifika eller för allmänna. Vi kanske också borde ha tagit större hänsyn till 
de subjektspositioner och positioneringar som framkom i kommentarerna. Dock var detta 
svårt då materialet var så pass stort.  
 
Vi som forskare kan ha en viss påverkan på resultatet särskilt med tanke på att vi är en del av 
Facebook och aktiva användare av det. Detta kan göra att vi påverkas av våra förutfattade 
meningar och tidigare kunskaper samt har en kännedom om hur man skall agera på Fa-
cebook, dvs. vilka normer och oskrivna regler som finns där. En person som inte tidigare va-
rit aktiv på Facebook hade kanske sett på materialet på ett annorlunda vis. Vår förkunskap 
kan samtidigt vara en styrka då vi är så pass medvetna om de normer och sätt att uttrycka sig 
som finns på Facebook. Vi vill också belysa att vi är medvetna om att vi är en del av diskur-
sen och att vi inte har kunnat kliva utanför den under studien.  
 
Under arbetet med denna studie har vi lagt märke till att det behövs mer forskning på alla om-
råden gällande Facebook, men framförallt kring Facebooks inverkan på individers liv och 
samhället i stort. Facebook finns idag inte bara i datorn eller i telefonen utan spiller även över 
på individers verkliga liv. Facebook är inte separerat från samhället i stort utan är en integre-
rad del av samhället idag. Ett exempel på Facebooks inverkan på samhället och individers liv 
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är upploppen i Göteborg där en flicka anklagats för förtal då hon misstänks ha lagt upp bilder 
med tillhörande kränkningar, på bilddelningsnätverket Instagram, vilket ledde till en mobili-
sering på Facebook av ungdomar som sedermera gav upphov till ett upplopp. Ett annat ex-
empel är den arabiska våren som startade genom att åsikter förmedlades på Facebook. 
 
Ett annat potentiellt studieområde är Facebooks påverkan på individen och samhället på sikt. 
Vad händer om antalet Facobookanvändare ökar och vi lägger mer och mer makt hos sociala 
nätverk som Facebook? Och vad händer om sociala nätverk förlorar sin makt och vi återgår 
till enbart face-to-face interaktion? 
 
Vad skulle hända om den starkt växande facebookgruppen ”Hästar finns inte” får ett allt för 
starkt fäste och att individer på allvar börjar tro på och förmedla ett budskap om att hästar är 
frukter som inte finns? Facebook påverkar den värld vi lever i och därför krävs medvetenhet 
om dess påverkan i individers liv. Facebook mobiliserar människor och har en enorm makt 
som kan få stora konsekvenser för samhället och i individers liv, och därför är det någonting 
som bör studeras.  
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