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Abstract

Titel: Who is it infront of the screen? -  A qualitative textual analysis of how Swedish politicians 

construct various “self-images” on the medium Twitter. 

The trend of social media is a global hit and now both individuals, businesses, celebrities and politicians 

have their own social media pages, which means that the visibility increases and focus lies on what's 

written and published by the person. Mediated communication are everywhere around us and affects the 

way we communicate with each other and also the way we look at ourselves and most importantly how we  

portray ourselves. The individual's perspective has become a relevant issue with the rapid modern 

development. One's cultural identity can be seen as a life-long project. 

The purpose of this paper is to do an in-depth text analysis to examine how Swedish politicians constitute 

and construct identities, with a focus on "the self" and the "mediatization self" on the micro-blog Twitter. 

The theoretical ground for this study is from a discourse analysis point of view that focus on ”the self” and 

the ”meditization self”. Erving Goffmans theory about the self,  frontstage and backstage has also been 

part of the theoretical ground among others. The method  is based on a discourse psychology-analyze and 

the material has been texts/ tweets from four different politicians.  The result of the study has shown that 

the tweets can be divided into three different themes. “The political-self”, “The news-self” and “the private 

vs the public-self”.  The self-image can be seen as a construction based on what the audience expect from 

the person tweeting. A underlying theme has been found that can be connected to the self-image. The 

theme is called “the significant other” which means that the person who is tweeting takes on the role of 

being “the significant other” and guides his/hers audience through the jungle of information that media 

provides. 
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1. Inledning

De sociala mediernas mosande av hierarkier och den ökade tillgängligheten till offentliga personer har 

gjort att politiker och kändisar inte längre kan gömma sig i elfenbenstorn högt över folket. De måste 

hela tiden befinna sig i direkt dialog med väljare och fans. 

– Kristoffer Ahlström, Dagens Nyheter 2014-03-02

I dagens samhälle lever vi mer eller mindre uppkopplade 24/7. Du kan koppla din mail, nyhetssidor och 

sociala medier till din smarta telefon för att alltid hänga med på vad som händer ute i världen och bland 

dina vänner (soi2013.se: hämtat 20140512). Trenden med sociala medier har slagit stort och nu har både 

privatpersoner, företag, kändisar och politiker egna  sociala medier-sidor vilket gör att synligheten ökar 

och stor fokus läggs på det personen skriver och publicerar. Denna uppsats avser att göra en fördjupad 

textanalys för att undersöka hur svenska politiker konstituerar och konstruerar identiteter, med fokus på 

”jaget” och det ”medialiserade jaget”  på microbloggen Twitter.  

Då den medialiserade kommunikationen finns överallt runt om oss idag och påverkar vårt sätt att 

kommunicera med varandra påverkar även medialiseringen vårt sätt att se på oss själva och framförallt 

hur vi vill framställa oss själva. Individens perspektiv har blivit en relevant fråga i och med den snabba 

moderna utvecklingen. Ens kulturella identitet kan ses som ett livslångt projekt där individen kan behöva 

konstruera flera identiteter som ibland kan krocka och gå emot varandra i tid och otid. Konstruktionen av 

den egna identiteten har alltså blivit ett större problem och har fått stor relevans i vårt högteknologiska 

samhälle (Hjarvard 2009: 161). Media kan ses som en fortsatt representation av vårt samhälle som vi lever

i idag vilket är tillgängligt för alla i nästan alla institutioner (Hjarvard 2009: 170). 

I och med individers användande av medierna vid interaktion är det också viktigt att diskutera synligheten

som den mediala tekniken har medfört. De nya medierna har skapat nya sätt att synas och höras på, vilket 

gör att individen lätt kan styra vars denne vill finnas och synas. Då den ökade tillgängligheten att synas 

utåt har blivit större får detta även större konsekvenser genom att meddelandena som når ut inte alltid går

att kontrollera på samma sätt som traditionell interaktion kunde (Thompson 2001: 176).   

”Oförmågan att helt kontrollera synlighetens fenomen är en ständig källa till problem [...]”

(Thompson 2001: 176)
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Oförmågan att helt kontrollera ens text och hur den ska tolkas kan få stora konsekvenser för våra politiker 

då de är många som idag använder sociala medier. Därför finns det ett intresse i att studera just texter som

skrivs av politiker på sociala medier och i detta fall mediet Twitter.  Synligheten gör att det som skrivs får 

stor spridning och når ut till många människor och beroende på hur personen skriver kommer människor 

att se och tolka personen utifrån dennes text, därför är det intressant att just fokusera på den publicerade 

texten och hur denne uttrycker sig i relation till identitet och ett medialiserat jag. 

1.2 Syfte och Frågeställningar

1.2.1 Syfte

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse genom textanalys för hur politiker konstruerar 

den egna identiteten med fokus på jag-konstruktioner på mediet Twitter. 

1.2.2 Frågeställningar

Nedan presenteras de frågeställningar som har legat till grund för analysen i denna studie. 

– Vilka jag-konstruktioner kommer till uttryck?

– Hur uttrycks dessa jag-konstruktioner?
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2. Tidigare forskning och Teori 
Tidigare forskning och teori som ligger till grund för studien kommer behandlas i kapitlen nedan. Fokus 

ligger bland annat på medialisering och identitet samt på politik. Detta fokusområde är intressant för 

denna studie då det kan ses som att skapandet av identiteter inte enbart sker i den fysiska världen utan 

även genom en virtuell och medialiserad värld vilket kommer att förklaras utförligare i kommande kapitel.

2.1 Tidigare forskning

Under detta kapitel presenteras tidigare forskning att vilket ligger som underlag för studien. 

2.1.1 Medialisering och reflexivitet

Knut Lundby beskriver i inledning av boken Mediatization – concept, changes, consequences (2009)  

medialiseringen som ubiquitous - något som finns överallt runt om oss hela tiden och som har blivit en 

oumbärlig källa för politik, ekonomi och handel (Lundby 2009: 2).  Mediatization är den engelska term 

som till stor del används i teorier för att beskriva media och dess ”medling” av kommunikation, för denna 

studie kommer en svensk översättning att användas  - mediatization översätts till medialisering, termen 

kommer användas i denna uppsats främst i kontext till ”medialiserat jag”. Gianpietro Mazzoleni och 

Winifried Schulz använder mediatization i sin artikel “Mediatization” of Politics: A Challenge for 

Democracy? (1999) och dess innebörd beskrivs såhär; 

The term mediatization denotes problematic concomitants or consequences of the development of 

modern mass media. It is distinguished from mediation, which refers in a neutral sense to any acts of 

intervening,conveying, or reconciling between different actors, collectives, or institutions. In this 

sense, massmedia can be regarded as a mediating or intermediary agent whose function is to convey  

meaning from  the communicator to the audience or between communication partners and thereby 

sometimes substitute for interpersonal exchanges (1999: 249). 

Mediatization - medialisering kan ses som ett fenomen i den mening att media fungerar som en ”medlare”

eller en mellanhand mellan två aktörer vars syfte är att förmedla kontenta mellan aktör och publik eller 

mellan två parter. Det är viktigt att inte enbart se medialisering som en medlare (mediation) utan bör 

snarare ses som en bidragande faktor och influens till kommunikationen (Mazzoleni & Schulz 1999: 250 ). 

Medialiseringen bör alltid ses i kontext av sin samtid och som något föränderligt. Idag har medial teknik 

utvecklats och uppfunnits och används mer av människor vid kommunikation som en slags ”medial 

medling” (Krotz 2009: 22f). Språket utvecklades genom tecken och symboler, genom att materialisera 

dessa tecken och symboler kan människan skapa meddelanden som varar längre vilket kan ses som en 

slags medlande kommunikation. Medier måste nu mer ses som ett medium som kontrollerar 
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kommunikation som konstruerar sociala relationer mellan individer (Krotz 2009: 23). Social interaktion 

som förr skedde ”offline” har mer och mer sammansmält med den sociala interaktion som sker ”online” 

(Lundby 2009:2).  Social och kulturell verklighet samt individens verklighet är beroende av media – vilket 

vårt medialiserade samhälle vi lever i idag blir en konsekvens av (Ibid: 24). 

Strömbäck och Esser menar att media inte enbart bör ses som en enskild verksamhet utan bör ses som 

något tillgängligt socialt och kulturellt – som en institution (Strömbäck & Esser 2009: 209). Inom ett 

sådant mediasystem finns det hierarkier där vissa mediala kanaler är viktigare än andra när det kommer 

till konstruktionen av medias representation av verkligheten och dess influenser (Ibid: 209). 

If people are guided by their social construction or reality, the building blocks of these social 

contruction are heavily shaped by the media's social construction. (Strömbäck & Esser 2009: 210)

Medialiseringen och dess roll bör även ses som något som är i ständig förändring, något som följer 

moderniteten. Medialisering skulle kunna ses likt de Giddens skriver om modernitetens reflexivitet. 

Genom att ifrågasätta vår kunskap om vår samtid samtidigt som vi anammar ny information kommer dess

tidigare karaktär att reproduceras och förändras (Giddens 1996: 43). Den mediala utveckling som finns 

idag har inte bara varit något som påverkar vår ekonomi, politik och handel utan måste även ses på en 

samhällelig nivå till våra individer och deras sätt att interagera med varandra.

Anthony Giddens använder ordet reflexivitet för något som står för mänskligt handlande, där fokus ligger 

på processerna för skapandet. Giddens likt Goffman menar att interaktion aldrig är utan motiv och aldrig 

helt avslappnat (Giddens 1996: 42). Genom att människor skapar och konstruerar en självidentitet bidrar 

det även till konstitueringen av globala och sociala företeelser även om detta inte är en medveten 

handlingskonsekvens. Giddens beskriver jaget eller självet som han kallar det som ett ”amorft fenomen”. 

Det kan inte ses som en stabil företeelse utan något som har ett ”reflexivt medvetande”. Självidentitet är 

något som individen är medveten om och som inte bara finns som en konsekvens av individens handlande 

utan är snarare något som måste skapas och bibehållas av reflexiva handlingar som sker på rutin (Giddens

1999: 67).  

Självidentitet är inget specifikt drag – eller ens en samling specifika drag – som individen besitter. 

Självidentitet är självet så som det reflexiva uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi.  

(Giddens 1999: 68)

I den moderna värld vi idag lever i kommer jaget att skapas reflexivt lika så den inrättning som jaget 

befinner sig i (Giddens 1999:11). Självidentitetens och jagets reflexiva mening är att ständigt bevara och 

omarbeta händelser som händer i en viss kontext. Giddens menar att begreppet livsstil har fått en ny 
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bestämd betydelse till skillnad från begreppet tradition som har mindre betydelse idag. Större 

förändringar sker kring den personliga identiteten i och med förändringar i samhället så som 

globaliseringen och medialiseringen. I och med detta får samspelet mellan det lokala kontra det globala 

större inflytande på hur vardagslivet konstrueras och individer har fler alternativ att välja mellan när det 

kommer till livsstil (Giddens 1999: 13). De sociala förbindelserna får en större räckvidd, jaget och 

samhället kommer  att verka i symbios på en global nivå (Ibid: 44). Det är inte bara det fysiska lokala 

samhället som kommer att påverka den personliga identiteten, i och med globaliseringen samt med den 

virtuella världen online öppnas helt nya världar upp i form av medier. Medier gör det möjligt att ta in 

information från alla möjliga olika miljöer som personen egentligen inte skulle komma i kontakt med. 

Giddens menar att en konsekvens av detta är att relationen mellan den fysiska miljön och den sociala 

situationen suddas ut vilket gör att nya gemenskaper och skillnader skapas mellan de redan skapade 

formerna av social erfarenhet (1999:106).

2.1.2 Medialisering av politik 

Tidigare forskning som behandlar mediernas påverkan på politik har gjorts. Nedan kommer några studier 

att  presenteras  på ett övergripande plan där dess fokus ligger på medialisering och politik. Det är av vikt 

att belysa liknande studier för att få en klarare bild av vad just denna studie handlar om och behandlar.  

Tidigare studier har behandlat massmediers påverkan på samhället och på politiken samt vise versa. 

Hadenius et al (2008) menar att politiken kan ses som ett styrningsinstrument på medierna vilket innebär

att medierna i sig inte har någon egen agenda med det dem skriver. Genom att staten går in och ändrar på 

vissa regler så som marknadsreglering som gör att till exempel endast ett tv-bolag får vissa fördelar, staten

hjälper till om en tidning behöver ekonomiskt stöd eller liknande. Andra styrningar är genom normer och 

regler för innehållet i media (Hadenius et al 2008: 24).  Hadenius et al diskuterar även mediernas 

betydelse i Sverige och menar bland annat att medierna har en central roll när det kommer till politik, 

ekonomi och kultur där de både fungerar som en informationskanal för att förmedla information till 

samhället men samtidigt som en kommentator där mediernas roll snarare blir att reflektera  och 

kommentera över händelser (Hadenius et al 2008: 26). 

Att det i olika officiella dokument sägs att medier har uppgifter i samhället ska inte uppfattas som 

krav utan som ett sätt att karaktärisera den roll som massmedierna bör spela i ett demokratiskt 

samhälle. (Hadenius et al 2008: 27)

Lars Nord och Jesper Strömbäck diskuterar i sitt inledande kapitlet i boken Medierna och demokratin 

(red.) 2004 bland annat om att medierna vill ses som oberoende och ”fria” från olika institutioner men att 
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det fortfarande finns en mediepolitik som påverkar. Det finns även andra faktorer som påverkar, Nord och

Strömbäck menar att marknad och ägande också har stort inflytande på medierna (Nord & Strömbäck 

2004: 27f). 

Det kan konstateras att medier i princip alltid har varit kommersiella och beroende av lönsamhet, 

men att tendensen snarast är att ekonomiska målsättningar med tiden blivit allt viktigare jämfört 

med parallella publicistiska mål med verksamheten. (Nord & Strömbäck 2004: 28) 

Studier som tyder på att det är staten, marknaden och politiken som styr media snarare än tvärt om har 

varit omdiskuterat, nedan kommer kritik på studier där fokus läggs på medias ”oansvariga natur”. 

Gianpietro Mazzoleni och Winifried Schulz författare till artikeln “Mediatization” of Politics: A Challenge 

for Democracy? Diskuterar medias inverkan på den politiska sfären.  Tidigare studier på ämnet har gjort 

men Mazzoleni och Schulz menar att fokus har lagts på medias ”oansvariga natur” (1999: 248).  Kritiker 

menar att de är oroliga över den makt som media får genom att dess traditionella roll endast fokuserar på 

dess ”oansvariga natur”.  Politiska partier måste stå till svars för deras agenda mot publiken medan ingen 

förutsätter att media har en egen agenda som de kan ställas till svars för. Genom avsaknaden av ansvar 

kan demokratin utsättas för risker genom att bortse från de klassiska reglerna när det kommer till  

maktbalansen i det politiska spelet (ibid: 248). 

[...] making the media (the “fourth branch of government”) an influential and uncontrollable force 

that is protected from the sanction of popular will. (Mazzoleni & Schulz 1999: 248)

Mazzoleni och Schulz menar även att kritiker ifrågasätter medias presentation av politiker i Amerika men 

även i andra länder där de ses som nöjesunderhållning baserat på bilder, konflikter mellan politiska 

karaktärer men även baserat på frågor och marknadsundersökningar. Något som är typiskt för den 

kommersiella journalistiken. En konsekvens av denna typ av medieporträttering är att politiska frågor om 

ideologi, problem och människors intressen undermineras och publiken ses inte längre som medborgare 

utan snarare som passiva konsumenter av medierad politik (Mazzoleni & Schulz 1999: 248).  

Medialisering kan idag ses som något som är vanligt när det kommer till politiska system i nästan alla 

demokratiska länder dock så har det tagit olika former och sker olika hastigheter.  Det är även något som 

inte går att stoppa eller bromsa då medialiseringen ses som något nödvändigt inom den politiska sfären. 

Massmedier ses inte längre enbart som en passiv kanal för politisk kommunikation och innehåll utan som 

en organisation med sina egna mål och regler vilket ofta krockar eller går emot den politiska 

kommunikationen (Ibid:249). 

Sociala medier och politik är ett hett forskarämne i och med den tekniska utveckling som har skett. Ett 

exempel på sådan forskning är John H. Parmelee och Shannon L. Bichard, författare av boken Politics and
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the Twitter revolution (2013). De har i sin forskning studerat hur politiker i Amerika använder Twitter 

som kanal vid politisk kommunikation. Parmelee och Bichard menar bland annat att politiska ledare 

använder Twitter som kanal för att förmedla sin agenda men även visa upp sin personlighet, att interagera 

med sina följare ses inte som första prioritering. De menar dock att de politiker som anstränger sig genom 

användandet av  Twitter som en kanal för interaktion med sina följare får större och bättre gensvar (2013: 

9). 

Political leaders tweet for many reasons, including going over the heads of the mass media (such as 

television) to reach the public. By tweeting, they wish to generate media coverage. At other times, 

these leaders want to mobilize their political ”troops” of followers to take action on their behalf.  

(Parmelee & Bichard 2013: 25)

Genom att aktivt jobba med att interagera, svara och vårda sin relation med sina följare kommer en 

lojalare följargrupp att skapas vilket i sin tur blir mer villiga att hjälpa och uppfylla den politiska ledarens 

motiv och aktion på mediet Twitter.  Parmelee och Bichard menar att om en politiker har 10.000 följare 

kan denne nå ut till dubbla antalet om denne på ”rätt” sätt vårdar sin relation med sina följare (Parmelee 

& Bichard 2013: 21). 

2.2 Teori

Den teoretiska grunden för denna studie kommer att utgå ifrån ett diskurspsykologiskt förhållningssätt 

tillsammans med teori kring identitet där fokus läggs på jaget och ett medialiserat jag. 

2.2.1 Diskurspsykologi

I boken Discourse and social psychology (1987) skriven av Potter och Wetherell beskriver de hur sociala 

texter inte kan ses som en spegelbild eller en reflektion av objekt, händelse och kategorier som existerar i 

den sociala och riktiga världen, utan bör hellre ses som en konstruerad version av dessa ting. Sociala texter

kan inte bara ses som en beskrivning utan att de faktiskt gör något. Genom att vara aktiv så skapas det 

sociala och politiska influenser (Potter & Wetherell 1987: 6).  

Diskurspsykologin utgår ifrån tre viktiga principer om naturen och diskursen. Den första principen är att 

diskursen både kan ses som konstruerad och konstruktiv. Diskursen måste alltså ses som konstruerad då 

den bygger på lingvistiska byggstenar så som ord, kategorier, formspråk, repertoarer och så vidare. Dessa 

används på ett flertal sätt för att skapa en bild av verkligheten.  Dessa verkligheter är även enligt Wiggins 

och Potter konstruktiva då de bör ses som en produkt av själva handlandet (prat, skrift etc. ) och inte något

som har funnits innan handlandet (Wiggins & Potter 2007: 77).  Den första principen hänger tätt ihop 
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med den andra principen där diskursen ses som handlingsorienterad vilket innebär att vi i tal och skrift 

handlar aktivt, detta kan enligt Wiggins och Potter verka uppenbart då  ”tala” och ” skriva” är något 

handlande i sig självt de menar dock att det är mer komplicerat än så. 

Discourse is the primary medium for social action; in speaking we blame, justify, invite, compliment 

and so on. Hence to separate talk and action as psychologists commonly do (for example in 

distinctions such as attitudes vs. behaviour) is to set up a false dichotomy, and to overlook the ways in

which talk achieves things in itself. (Wiggins & Potter 2007: 77)

Enligt Wiggins och Potter är den tredje och sista principen att diskursen bör ses som något 

situationsbestämt, alltså diskursen verkar beroende på situation och plats. Diskursen kan inte förstås utan 

dess sammanhang, vilket både kan vara retoriskt inom text och dess ramverk men även situationsbestämt 

inom andra områden som inom en familj, på jobbet, i affären etc (Ibid: 77).  Det är viktigt att se sociala 

texter och diskurser som något föränderligt men också något som speglar en viss samtid.  I och med att 

diskurser bidrar och förändrar sociala strukturer så kommer även reflektionen av diskursen att förändras. 

Det är då viktigt att se i vilken kontext diskursen verkar i. Begreppet och definitionen av ”diskursanalys” 

kan variera beroende på ansatts och person. Potter och Wetherell beskriver användningen av 

diskursanalys ”in its most open sense” där begreppet innefattar all talad interaktion, formell,  informell 

och skriven text i alla dess former (Potter & Wetherell 1987:7).  

Analysens funktion kan inte bara ses som en kategorisering av sociala texter utan det hänger också på 

analytikerns inläsning av kontexten. Beroende på kontext och samtal/text kommer personer att använda 

sitt språk för att konstruera en version av deras sociala värld. De huvudsakliga  principerna för en 

diskurspsykologisk ansatts är att funktioner involverar konstruktionen av versioner som sedan 

demonstreras av språkvariationer (Potter & Wetherell 1987: 33). 

Discourse psychology is an approach rather than a method. It starts with discourse not because of 

aninterest in the psychology of language per se but because discourse is the fundamental medium for 

human action.  (Potter 2012: 4)

Winther Jørgensen och Phillips diskuterar i boken Diskursanalys som teori och metod (2000) kritik mot 

diskurspskologi. De menar bland annat att diskurspsykologin inte är ute efter att studera vad som ligger 

bakom en diskurs och vad denna diskurs får för konsekvenser för samhället. Detta leder till att diskursens 

roll aldrig blir uppmärksammat, maktrelationer och sociala ordningar blir exkluderat i studien (Winther 

Jørgensen& Phillips 2000: 132).  Annan kritik som ges är att diskurspsykologin inte vill fokusera på 

textens lingvistiska uppbyggnad. Detta anser Winther Jørgensen och Philips problematiskt då 
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diskurspsykologin i vissa studier använder sig av tolkningsrepertoarer (används inte i denna studie) och 

dessa motiveras inte tillräckligt bra, vilket skulle kunna göras genom lingvistisk analys (Ibid: 133f).  Syftet 

för denna studie är inte att studera samhälles ”stora diskurser” vilket gör att en diskurspsykologisk ansats 

passar bra för just denna. Fokus ligger på språkbruket, hur en person skriver och hur detta kan ses som en 

handling, vilket gör att någon djupare lingvistisk analys inte borde behövas vid en studie som denna det är 

dock viktigt att ha kritik som ovan i beaktning vid val av teori samt ämne. 

2.2.2 Identitet och Jaget

Erving Goffmans författare av boken Jaget och maskerna (2004) använder sig av dramaturgi i sin 

beskrivning av hur människor framställer sig själva i olika situationer. Goffman menar att när en person 

kommer i kontakt med andra kommer hen att försöka ta reda på så mycket som möjligt om personen då 

dessa upplysningar kommer att hjälpa hen att definiera situationen. Personen kommer sedan att veta vad 

som förväntas av hen och vad hen kan vänta sig av dem andra. Om personerna som möts inte känner 

varandra sedan tidigare så kan de genom att studera personens utseende och beteende få ledtrådar som 

tillsammans med sina tidigare erfarenheter bilda en schabloniserad uppfattning av den nya personen. När 

det kommer till direkt kontakt mellan personer så förutsätts att kommunikationen är ärlig och hederlig 

(Goffman 2004: 11). Dock kan en individ utifrån vad denne har för agenda välja att framställa sig på ett 

visst sätt, detta kan vara för att hen kanske vill att personerna i fråga ska tycka bra om hen eller att det ska 

framgå att hen tycker bra om dem, dessa kommunikationstyper kallas ”utsända uttryck” och ”överförda 

uttryck” (Goffman 2004: 14). Goffman skriver att han utgår ifrån att en person alltid har ett eller flera 

motiv bakom sina framträdanden, detta för att kontrollera det intryck som personerna vid interaktionen 

får (Ibid: 22).

Som tidigare nämnt använder Goffman sig av dramaturgiska begrepp för att förklara sitt synsätt. Där 

framträdande kan ses som en viss aktivitet som framförs under en längre tid och framför en viss grupp. 

Goffman använder även begreppet fasad som innefattar personens expressiva utrustning vilket både kan 

vara platsen där framträdandet tar plats på eller den personliga fasaden som innefattar personliga attribut 

som personer vid interaktion uppfattar höra samman med personen i fråga (Ibid: 30).

Två andra viktiga begrepp som Goffman använder sig av är ”främre region” (frontstage) och ”bakre 

region” (backstage). Den främre regionen menar Goffman är den plats där personen vidhåller och 

gestaltar rådande normer. Det är antingen hur personen möter och engagerar sin publik vid interaktion 

eller hur personen agerar när denne är inom syn- och hörhåll från publiken men har ingen direkt 

interaktion, Goffman kallar dessa normer för anständighetsnormer (Goffman 2004: 98f). När ett 
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framträdande sker framför en publik så kommer vissa sidor att förstärkas och vissa sidor att hållas tillbaka

som kanske inte följer den rådande normen. Det är i den ”bakre regionen” som dessa undangömda sidor 

ofta kommer fram. Goffman menar att inom den ”bakre regionen” kan personen själv konstruera och 

agera utan att behöva tänka på de rådande normerna. En grupp kan även uppträda tillsammans vilket gör 

att de i den bakre regionen kan utforma det framträdande som ska ske i den främre regionen. Detta kan 

vara genom att  gruppen går igenom ett framträdande, diskuterar omvärderar vad som ska hända och 

sägas samt att medlemmar i gruppen kan tränas för det ”riktiga” framträdandet (Ibid: 102). 

Hjarvards diskuterar Goffmans teori och drar intressanta paralleller till vårt medialiserade samhälle vi 

lever i idag. Hjarvard menar att media har optimerat våra sociala interaktioner till att spänna över flera 

olika nivåer där social interaktion inte enbart är begränsat mellan två personer utan att en individ kan 

interagera och framföra en viss scen för ena parten och ett annat framträdande för den andra. Individen 

kan lättare påverka dess scen och fasad. Personer kan även skapa närmare kontakt utan att behöva ge så 

mycket av det personliga (Hjarvard 2013: 123). Hjarvards diskuterar även Goffmans begrepp ”front stage” 

och ”back stage” i förhållande till medialiseringen och dess teknologi. Goffman som menar att det som 

sker ”front stage” kan ses som en plats som upprätthåller rådande normer medan ”back stage” är platsen 

bakom scenen där undertryckta åsikter och beteende får ta plats vilket inte kommer att framföras för en 

viss publik (Goffman 2004:98ff). Hjarvards problematiserar begreppen i och med medialiseringen och 

menar att då den medierade interaktionen inte ger parterna fullständig information om individens 

beteende kan den platsbundna interaktionen då ses som det som sker ”back stage” i relation till den 

pågående medierade interaktionen ”front stage” (Hjarvard 2013:125). Det är intressant att använda 

Goffmans begrepp ”frontstage” och ”backstage” i sammanhang likt det Hjarvards diskuterar. Genom att 

förflytta begreppen till en medialiserad plattform som Twitter skapas en helt ny diskussion kring 

begreppen och hur dessa kan tolkas i och  med dagens teknologiska samhälle. 

2.2.3 Medialiserade jaget

Den abstrakta medierade värld får större och större betydelse för individen. Den fungerar inte längre 

enbart som en avlägsen plats som kan betraktas utifrån utan bör snarare ses som ett ställe som individen 

interagerar och engagerar sig i vilket medför en ny sorts börda för individen att bära (Thompson 2001: 

288). 

[…] den medierade erfarenheten kan ge upphov till anspråk på jaget och en känsla av ansvar för 

avlägsna andra och händelser […].  Den har kastat ljus över en rad frågor – gällande bland annat 

räckvidden av mänskliga handlingar och de höga riskerna i en allt mer sammanhängande värld. 

(Thompson 2001:289)
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I och med massmediernas intåg menar Habermas att gränserna mellan det ”offentliga” och ”privata” mer 

och mer har suddats ut. 

Arbetet för att påverka offentligheten är inriktad på att stärka den egna positionens prestige utan att 

för den skull göra själva kompromissmaterien till tema för en offentlig diskussion. (Habermas 

1984:172)

Massmedierna har en mycket stor räckvidd och verksamhet vilket har gjort att den offentliga sfären också 

har blivit större. Den makt som medierna tidigare hade har idag förändrats till att tjäna privatpersonerna 

(Habermas 1984: 163). Massmediernas innehåll blir mer och mer som ”news stories” som konstrueras för 

att ge ett underhållningsvärde till den privata massan (Ibid: 148). Offentligheten blir istället för ett rum 

där kritik kan utvecklas och frodas snarare en plats där ”prestige utvecklas inför en publik”. Förr kunde 

offentligheten ses som något bestående och stabilt medan idag så måste det ses som något som måste 

skapas och identifieras (ibid: 173). Habermas menar att offentligheten kan ses som något som har 

privatiserats; 

Offentlighetens sfär blir en sfär för offentliggörande av privata levnadshistorier , antingen det nu 

handlar om den så kallade vanliga människans tillfälliga öden eller om en planmässig uppbyggd 

stjärnas publicitet, eller att det innebär att de offentligt relevanta händelserna och besluten ikläds 

privat kostym och genom personfixering vanställs till oigenkännlighet. (Habermas 1984: 149)

Man skulle kunna säga att det offentliga måste omkonstrueras för att anpassas efter den privata massan 

som har kommit in och tagit över den offentliga sfären. Massmedierna vill ses som en hjälpande 

myndighet som finns där i livets svåra stunder. En myndighet som kan hjälpa till inom de privata när det 

kommer till offentlig uppmuntran, råd och identifiering. Dock kommer medvetenheten om det privata att 

höjas i och med sådan publicitet vilket gör att  massmedierna har skapat en indirekt intim sfär (Ibid: 150). 

Hur använder då individer sig av medier och hur påverkar det dess sociala relationer? Social interaktion 

består av kommunikation och handling. Hjardvards menar att media är sättet att kommunicera på mellan 

två eller fler parter, kommunikationen kan också ses som en slags handling. Genom att kommunicera 

byter individer inte bara information med varandra utan de påverkar även varandras beteende genom att 

bekräfta och avfärda hur den andra agerar (Hjarvard 2013: 120). Detta skulle kunna ses likt Goffmans 

teori om individers framträdande och fasad som diskuterades tidigare i teoriavsnittet. Individer kommer 

utefter hur denne vill bli uppfattad att styra sitt agerande (Goffman 2004: 1). 

The ways in which media intervene into social interaction depends on the concrete characteristics of 

the medium in question, that is, both material and technical features and social and aesthetic 
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qualities. (Hjarvard 2013: 120)

En individ kan ses som underordnat det medialiserade samhälle vi lever i idag. En individ som befinner sig

på ett visst ställe kan till viss del strukturera sitt liv utefter de krav som ställs på denne men kommer även 

påverkas av interaktioner som sker bortom den bestämda platsen och in i ”medierade mikrovärldar”. Både

de platsberoende interaktionerna och de mer abstrakta medierade interaktionerna kommer att påverka 

individens erfarenhet och dess reflexivitet i konstruktionen av jaget (Thompson 2001: 287). Den 

platsberoende kommunikationen och informationen räcker bara en bit på vägen i vårt högteknologiska 

samhälle den måste kompletteras med medierad kommunikation och information vilket vidare påverkar 

individen. Genom att anamma de symboliska material som medierad kommunikation ger skapas nya 

förutsättningar för den egna konstruktionen (Ibid 2001: 262). I och med det oändliga utbud som medier 

erbjuder menar Thompson att detta kan skapa en ”symbolisk överbelastning” för individen när det 

kommer till kritiskt reflektera över det egna jaget. Individen har inte bara en annan version av världen att 

förhålla sig till  utöver sin egen utan kommer i kontakt med obegränsat många. För att hantera all 

information menar Thompson att individer börjar förlita sig på expertsystem vilket fungerar som en guide 

i den snåriga djungeln av medierad symboliska former. Dessa expertsystem kan både ingå i ett medierat 

system så som att låta recensenter bli deras guide för filmer eller böcker men även ”betydelsefulla andra” 

som får stor del i det dagliga livet (Thompson 2001:267). ”Den betydelsefulla andra” kan även bli en slags 

förebild för individen och blir någon som individen ser upp till och skapar ett band till. 

Betydelsefulla andra […] vars åsikter de har kommit att respektera som källor till sakkunniga råd om 

vilket symboliskt material som är värt att införliva och vilket som inte är det och om hur sådant 

material ska tolkas. (Thompson 2001: 268) 

Att studera identitet och jaget utifrån ett fokus på medialisering kan ses ligga i tiden i och med den dagliga 

användningen av mediala forum. Teorierna som används i denna studie kan ses relevanta utifrån den 

synpunkten att media mer och mer påverkar oss som individer och inte minst offentlig personer som syns 

utåt i större grad. Det är därför intressant att studera hur identiteter konstrueras och syns utåt. 
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3. Material och Metod
Under detta kapitel har studiens metod samt material beskrivits. Studiens material tar sin utgångspunkt 

ifrån fyra stycken politiker som använder mediet Twitter. Studiematerialet har analyserts utifrån en 

diskurspsykologisk ansats. 

3.1 Material och avgränsningar

Det material som har analyseras i denna studie är texter från fyra svenska politiker som är tagna från det 

sociala mediet Twitter. Varför just Twitter har valts till denna studie är för att detta medium till skillnad 

från andra sociala forum är öppet för allmänheten att se och ta del av med två undantag; om personen i 

fråga har valt att blockera en användare eller om avsändaren väljer att skicka ett direkt meddelande (direct

message) till en viss person (Parmelee & Bichard 2013: 5 ).  Twitter är även ett forum där ett inlägg inte får

vara längre än 140 tecken, vilket är en intressant aspekt när det kommer till att analysera det som skrivs i 

inläggen. Parmelee och Bichard  beskriver Twitterinlägg som korta men kärnfulla trots dess begränsning 

till 140 tecken. 

Tweeting serves several purposes for political leaders. The main purposes is that Twitter allows 

leaders to communicate directly to a mass audience. (Parmelee & Bichard 2013: 11)

Varför andra sociala medier som till exempel Facebook inte har valts är för att Facebook är mer begränsat 

när det kommer till att ta del av information. Det krävs att man är vän med en person för att ta del av all 

information på deras privata sida, det är även vanligt för politiker att skapa en officiell profil där de skriver

i egenskap av politiker. På Twitter är gränserna mellan det privata och offentliga mer flytande vilket är en 

intressant aspekt och av intresse att studera vid denna studie. 

De politiker som har valts ut till denna studie är Lars Ohly (@ohlylars), Fredrik Federley (@federley), 

Gudryn Schyman (@gudschy) och Carl Bildts (@Cbildt) svenska Twitter konto.  Varför dessa twittrare har 

valts ut är för att de uppfyller vissa kriterier som innan studiens början sattes upp. Kriterierna var att 

twittrarna (1) skulle skriva på svenska för att undvika språkbarriärer som kan tolkas felaktigt, (2) 

twittrarna skulle vara aktiva inom dagens politiska sfär vilket i praktiken innebär att personerna idag 

jobbar aktivt med att driva politiska frågor på ett eller annat sätt. (3) Politikerna är aktiva på mediet 

Twitter vilket innebär att det uppdaterar sin sida kontinuerligt. Varför just dessa fyra politiker valdes ut 

var för att de uppfyllde ovanstående kriterium men även för att de tillför en bredd i studien då politikerna 

representerar olika politiska läger och har olika positioner inom sitt parti. Intresse samt fokus vid analysen

ligger dock inte på politikernas olika partier utan hur de skriver och konstruerar olika jag-bilder. 
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Urvalsprocessen har även följt  Holme och Solvagns (1997) helhetsanalysprincip vilket innebär att 

materialet till studien valts utifrån teman. Dessa teman har identifieras utifrån studiens olika 

teoriaspekter. Varför Solvagn och Holmes helhetsanalys har applicerats på denna studie är för att få en 

konkret ram för urvalsprocessen samt för hur materialet ska analyseras, vilket underlättar för mig som 

forskare samt  för dig som läsare. De fyra Twitterkontona har  inte att studeras på individnivå utan har 

analyseras som en helhet då syftet med denna studie är att få en fördjupad och övergripande bild över hur 

svenska politiker uttrycker sig och konstruerar sina identiteter på Twitter. Detta kan innebära att olika 

många inlägg från personerna har att analyseras. Materialet har studerats från den första april till den 

sista maj vilket omfattade ungefär 5-15 inlägg per dag av politikerna tillsammans. En avgränsning som 

gjordes var att endast fokusera på orginalinlägg skriva av politikerna. Alltså har inga svar, retweets eller 

kommentarer studerats då omfattningen skulle bli för stor för den tidsram som denna studie har haft. 

Utifrån Holme och Solvagns helhetsanalys ska relevant material utefter givna teman analyseras  (Holme & 

Solvang 1997: 142). Nedan kommer, med deras egna ord, de fyra twittrande politikerna att presenteras, 

detta för att förtydliga underlaget som ligger till grund för själva textanalysen.  Tre av politikerna har en 

egen beskrivning på sin Twittersida. 

– Fredrik Federley (@federley): Riksdagsledamot (C). Man, barn, 2 Grand Danois. Björbo, 

Botkyrka, Bryssel? Kandidat till EU-parlamentet. Stockholm (hämtat: 20140402).

– Gudryn Schyman (@gudschy): Feminist. Sweden · schyman.se (hämtat: 20140402). 

– Carl Bildt (@Cbildt): Finns på engelska på @carlbildt Här om det skulle behövas tweets då och 

då på svenska. (hämtat: 20140402)

– Lars Ohly (@Ohly) – Har ingen beskrivning på sin sida. 

De teman som ligger till grund för analysen är tre identifierade identiteter (diskurser), dessa är: Politiker-

jaget, den nyhetsaktuelle-jaget och det privata vs offentliga-jaget. Även om dessa teman ligger som grund 

för analysen så bör inte nya teman avfärdas om det framkommer under analysens gång.

Det är en form av kodning där man placerar textfragment i kategorier. Man försöker inte bara 

identifiera de teman som härleder sig från ens teoretiska ram utan är också öppen för nya teman som 

man stöter på under utförandet [...]”.  (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 122)

Utifrån de tre teman som har valts ut har frågor till texten formulerats. Dessa presenteras i kapitlet nedan. 
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3.2 Metodbeskrivning och tillvägagångssätt 

Den metod som har tillämpats på denna studie är en kvalitativ textanalys med en diskurspsykologisk 

ansats. När det kommer till diskursanalyser så skiljer sig inte den teoretiska och den metodologiska 

utgångspunkterna åt utan går hand i hand genom arbetet.  Diskurspsykologin delar den kritiska 

diskursanalysens fokusering på språkbruk i social interaktion. Men med ett diskurspsykologiskt 

angreppssätt kommer inte samhällets ”stora diskurser” att analyseras utan fokus ligger på vad språkbruket

medför. Diskurspsykologin skiljer sig inte markant från andra kvalitativa angreppssätt utan använder 

liknande metoder men det kan dock förekomma överlappning  (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 116). 

Forskarens roll vid en diskursanalys är inte att försöka ta reda på motivet eller vad personen i fråga 

verkligen menar utan fokus ligger på diskursen i sig. Syftet är inte att ta reda på om något är sant eller 

falskt utan att ta reda på vad det är som skrivs och hur ser dessa strukturer ut. Det är även viktigt att 

understryka att jag som forskare inte är en objektiv källa. 

När det kommer till den diskurspsykologiska ansatsen så finns det som nämnt ovan inget riktigt 

tillvägagångssätt vid en analys. Ansatsen har en bred teoretisk ramverk som handlar om diskurs och dess 

roll i det sociala livet och en del förslag för hur det kan bli studerat. Diskurspsykologi har snarare en 

utformad kontur än en renodlad mall (Potter & Wetherell 1987: 175). Två centrala frågor som Potter och 

Wetherell belyser och som har varit centrala vid den diskurspsykologisk tillvägagångssättet är; Hur är 

deltagarnas/textens språk konstruerade? Och Vad är konsekvenserna för olika typer av konstruktioner? 

(1987: 55)

Som tidigare nämnt har Holme och Solvangs (1997) helhetsanalys använts för att skapa vissa ramar för 

denna analys. Genom att definiera tre teman har analysmaterialet kunnat definieras och utformas på ett 

strukturerat sätt. Wiggins och Potter belyser viktiga delar av hur analysen bör genomföras. De menar att 

utifrån det intresse och ämne som studien har bör frågor utformas som en guide för studien. Frågorna bör 

också vara öppna för förändring under analysens gång (Wiggins & Potter 2010: 81).

Till studien har frågor formuleras till texten utifrån tre presenterade teman som är: Politiker-jaget, den 

nyhetsaktuelle-jaget och det privata vs offentliga-jaget. Nedan har dessa frågor förklaras och tydliggjorts 

genom att diskutera kring vad de har för innebörd och vad dessa kan tillföra till analysen. Den första (1) 

frågan är ”Hur uttrycker sig författaren om politik?” Denna fråga avser att rama in ämnet ”politik”. Då de 

utvalda personerna till analysen är politiker kan det antas innan studien är gjord att dem på något vis 

kommer att uttrycka sig om politik. Denna fråga öppnar för möjliga underfrågor vilket kan uppstå under 

analysens gång. 
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Different ideas as to what is going on in the data could then be checked out through further analyses. 

(Wiggins & Potter 2010: 81)

Den andra (2) frågan som kommer ställas till analysmaterialet är ”Hur uttrycker sig författaren om 

nyheter?”. Denna fråga formulerades utifrån intresset av att twittrarna som är politiskt aktiva vidare kan 

ses som en egen mediekälla där denne kanske väljer att lägga upp vissa nyheter men inte andra, detta är 

intressant för studien då detta i sin tur kan påverka hur denne konstruerar sin identitet. Den tredje (3) och

fjärde (4) frågan är direkt sprungen ur studiens teoretiska underlag där Habermas ”privata” och 

”offentliga” kommer att beröras. Dessa är:  ”Hur uttrycks det ”privata” i texterna?” samt ”Hur uttrycks det 

”offentliga” i texterna?”. Varför just dessa begrepp är intressanta att belysa är för att kunna studera 

medialiseringens påverkan på hur personen skriver, har denne flyttat ut sin privata sfär till det offentliga 

eller  på något annat sätt. 

Analysen kommer att presenteras genom citat från författarna. Vidare kommer citaten att följas av en 

analys utifrån de tre valda teman och frågeställningar och med underlag från studiens teorier. Upplägget 

för analysdelen är att ta ett tema i taget för att få en tydligare överblick av materialet. 

3.3 Metoddiskussion 

När det kommer till den diskurspsykologiska ansatsen finns det inget utformat tillvägagångssätt vid en 

analys. Ansatsen har en bred teoretisk ramverk som handlar om diskurs och dess roll i det sociala livet och

en del förslag för hur det kan bli studerat. Diskurspsykologi har mer en utformad kontur än en renodlad 

mall (Potter & Wetherell 1987: 175). Det kan vara både positivt och negativt att inte ha en utformad mall 

då forskaren kan utifrån hens syfte forma metoden till att passa in på det empiriska materialet. Det 

diskurspsykologiska studiet kräver empiriskt material och det finns många olika tillvägagångssätt att 

realisera materialet till en studie.  Denna studie har utifrån diskurspsykologins metodologiska 

kompletteras med Holme och Solvangs helhetsanalys vilket bidrar till en tydligare ram vid analysen. 

Diskursen behandlas som kraft -  en handlingsorienterat medium och inte ett transparent 

informationskanal (Potter & Wetherell 1987: 160).

När det kommer till kvantitativa undersökningar ställs höga krav på validitet och reliabilitet. Detta 

förhållningssätt skiljer sig dock åt när det kommer till en kvalitativ undersökning som bygger på 

forskarens egna tolkningar. Reliabilitet vars utgångspunkt grundar sig i tillförlitlighet är att en studie ska 

kunna göras om flera gånger av olika forskare men ändå få samma resultat (Hartman 2004:146). Detta är 

något som en kvalitativ studie av denna sort inte uppnår. Validitet - giltighet, är däremot något som har 

16



debatteras om bland forskare. Potter och Wetherell (1987) menar dock att validiteten kan fastställas 

genom att kolla på studiens sammanhang. Genom analyserande uttalanden kommer diskursen att sättas 

in i ett visst sammanhang och om dessa uttalanden inte passar in i beskrivningen av diskursanalysen så 

kommer troligen validiteten att sjunka (Potter & Wetherell 1987: 170). En annan aspekt som kan påverka 

hur twittrarna skriver är det faktum att det är valår i år. Vilket skulle kunna påverka personernas sätt att 

uttrycka sig. Det resultat som framgår i studien kanske då skiljer sig från hur det skulle ha sett ut från 

föregående år.

Det bör även nämnas att jag som medie- och kommunikationsvetare och privatperson har en viss 

förförståelse för användandet av sociala medier då jag under mina tre år på universitetet har studerat och 

använt sociala medier mer eller mindre dagligen. Detta är något som såklart kan påverka min syn på 

studien. Jag har valt att inrikta studien på svenska politiker på Twitter och det bör nämnas att jag inte har 

följt personerna vars texter används vid analysen sedan tidigare, vilket gör att jag inte har någon tidigare 

erfarenhet av just deras sätt att uttrycka sig.  Jag lever i den värld och kultur som jag kommer att studera 

vilket vidare kommer påverka hur jag ser och tolkar saker och företeelser (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 28). 

Det är genom att se världen genom en bestämd teori som man kan ställa andra frågor till materialet 

än man kan göra utifrån sin vardagsförståelse.  (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 20)
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4. Analys och resultat

I detta kapitel kommer analysen och resultatet av studien att presenteras. Tweets mellan första april och 

sista maj har studerats dock kommer endast ett fåtal att presenteras i analysen nedan. De utvalda tweetsen

kan ses som exempel där liknande tweets har hittats och följer samma mönster. Under varje tema kommer

citat från studieobjekten att redovisas för att sedan följas av en analys med utgångspunkt i studiens 

teoretiska grund. Vidare kommer varje tema att avslutas med en resultatdel. 

4.1 Politiker-jaget

När det kommer till de utvalda politikerna i denna studie framgår det tydligt att dessa i sina egna 

twitterkonton väljer att identifiera sig som politiker. Detta kanske inte verkar så konstigt då alla de utvalda

twittrarna arbetar aktivt inom politiken. Det är dock intressant hur dessa väljer att skriva och använda sig 

av just detta mot sin publik. 

(Hämtad: 20140503)

I exemplet ovan ses ett exempel från Gudrun Schyman (@gudschy). Denna tweet kan tolkas som ett sätt 

för politikern att använda sin status (som just politiker), för att skapa en gemenskap med sina följare. 

Twittraren väljer att skriva om en händelse eller ”happening”, som kan tolkas vara av politiskt slag och 

något som är öppet för allmänheten då denne sedan uppmanar följarna: ”möt den feministiska våren med 

oss!”. Intressant med detta är just användningen av ”feministiska våren” som kan ses som det starka ordet.

Det kan ses som att twittraren här – genom sitt språkbruk väljer att föra över, vad som verkar vara en 

stark identifieringsaspekt för twittraren själv ,till sina följare.  Genom språkbruket visar twittraren vad 

denne identifierar sig med/som vilket vidare kan föras över till sina följare. 
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(Hämtad: 20140503)

Exemplet ovan är intressant av sitt slag och utifrån denna analysaspekt. Detta då twittraren Fredrick 

Federley (@federley) väljer att uppmärksamma ett annat parti som inte är hans eget men i positiva 

ordalag. Genom att lyfta upp ett annat parti på sådant sätt skulle det också kunna tolkas som att personen 

till viss del väljer att identifiera sig med detta också. Man kan se det som att det personen väljer att sätta i 

text till viss del speglar normer och värderingar som denne personen har. En annan intressant aspekt är 

att twittraren väljer att nämna @gudschy i sin tweet. Detta kan ses som att personen vill bygga en slags 

bro mellan sig själv och denne andra. 

(Hämtad: 20140503)

I exemplet ovan ser vi twittraren Carl Bildt (@Cbildt) uttala sig kritiskt om ett parti som kan antas vara det

han själv inte identifierar sig med. Denna tweet kan ses som raka motsatsen till tidigare exempel. Genom 

att twittraren väljer att skriva  negativt om ett visst parti kan det tolkas som att denne väljer att ta avstånd 

från detta parti och genom detta visa vars denne står i frågan. Genom att skriva på detta sätt speglar han 

en tydlig jag-bild på vem han inte vill vara eller identifiera sig med. 

(Hämtad: 20140503)

Här ovan är ett exempel på twittraren Lars Ohly (@ohlylars). Här uttrycker sig twittraren tydligt att denne

har varit involverad i olika politiska händelser. Han uttrycker även ett nöje för att det går bra för ett visst 
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parti. Denna tweet kan tolkas som att  twittraren vill visa upp sitt ”politiker-jag”, denne skriver vars denne 

har varit och engagerat sig i och att det vidare har resulterat i något bra. 

(Hämtad: 20140504)

Denna tweet liksom ovanstående exempel väljer twittraren i detta fall Gudrun Schyman (@gudschy) att 

skriva om en aktuell händelse som rör ”vi/f!”. Intressant med detta är att personen väljer att skriva om ett 

”vi” vilket skulle kunna vara för att skapa en gemenskap kring händelsen och inte utesluta någon. Att 

skapa ett ”vi” skulle kunna ses som ett strategiskt val för att framhäva sitt politiker-jag och vidare 

inkludera följare. 

Parmelee och Bichard menar att politiker som twittrar vill på ett eller annat sätt försöka påverka sina 

följare. Beroende hur denne använder mediet kommer resultatet se olika ut. 

”[...] these leaders want to mobilize their political ”troops” of followers to take action on their behalf. ”

(Parmelee & Bichard 2013: 25)

Utifrån ovanstående presenterade exemplen är det tydligt att de olika politiska ledare använder sin Twitter

rätt olika men någonstans får de fram samma sak -  ”politiker-jaget”. Även om de uttrycker sig olika i sin 

Twitter så skulle det dock kunna tolkas som att dessa innehåll är lika, alla vill visa var de står och vad de 

identifierar sig med och i detta fall ett ”politiker-jag” samt sitt eget parti, dock visar Fredrik Federley 

(@federley) att dessa inte alltid går ihop då han i exemplet ovan skriver: ”Känns uppfriskande att denna 

dagen blev F!-dagen[...] ” (hämtat: 20140503) vilket kan tolkas som att han skriver i egenskap av sitt 

politiker-jag men inte i egenskap av representant för sitt parti. 

Det skulle även kunna tolkas som att personerna använder fysiska platser som en slags plattform för att  

identifiera den medierade plattformen och dess struktur. Detta kan vara när twittraren till exempel skriver

”Vi/F! Är påvär till EU-parlametet [...]”. Det skulle kunna tolkas som att twittraren väljer att definiera en 

fysisk plats för att sedan genom den medierade kommunikationen skapa kontext för denne genom att 

fortsätta citera ”[...] De är vinnarna i nya opinionsmätningen” följt av en länk till en hemsida. Detta skulle
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kunna ses som att individen till viss del strukturerar sitt liv utefter de krav som ställs på denne vilket 

vidare påverkar interaktionen i ”medierade mikrovärldar” (Thompson 2001: 287). 

I och med dagens teknologiska medel kan du befinna dig på  på två eller flera ställen samtidigt. I den 

fysiska världen, samt den virtuella. Twittrarna i denna studie befinner sig alla i den virtuella världen i form

av sina twitterkonto. Sedan finns det den fysiska världen. Enligt Goffman är ”fronstage” det ställe där 

personen uppträder och upprätthåller rådande normer medan ”backstage” kan ses som den plats där 

personen ”övar” inför sitt framträdande. Kan det vara så att i dagens virtuella värld har ”frontstage” 

förflyttat sig till världen online vilket innefattar plattformar som Twitter? Politikerna som twittrar kan ses 

som personer som framför ett visst uppträdande där de vill upprätthålla vissa strukturer och normer 

utifrån vad de själva identifierar sig med. Detta skulle då leda till att ”backstage” skulle kunna ha förflyttat 

sig till den fysiska världen och ses som det bakomliggande, den del som vi i publiken inte tar del av.  Det 

skulle även kunna ses som att fronstage blir backstage och vise versa. I och med de sociala plattformarna 

online går det kanske inte längre att bestämma vad som är vad utan detta måste ses utifrån tid och plats. 

4.2 Nyhetsaktuelle-jaget 

Dem andra identiteten/temat som har framkommit under studiens gång kallas det ”nyhetsaktuella-jaget”. 

Detta tema berör de twittrande politikerna i den mening att alla i stor grad kan ses som en slags egen 

nyhetskälla. Detta då de väljer att publicera och lyfta olika nyhet som skulle kunna tolkas som en spegling 

av vad de själva vill bli förknippade med och vad de sedan anser är bra för jag-bilden. 

(Hämtad: 20140505)

Exemplet ovan är skrivet av Carl Bildt (@Cbildt). Här berättar han om en händelse där han själv är 

involverad och där han själv ska kommentera en aktuell händelse. I denna tweet uppmärksammas aktuella

händelser som sker ute i den fysiska världen men samtidigt ligger fokus på något virtuellt. I och med att vi 

idag kan ha bättre koll på vad som händer i världen skulle det kunna tolkas som att personen påverkas 

mer och mer av det yttre men vidare låter det påverkas genom sin virtuella identitet. Det kan tolkas som 

att twittraren sätter sig själv i ett fokus genom att kommentera händelsen, både på själva mediet Twitter 

men även i en extern webbplats. Personen skulle kunna se sig själv som en ”betydelsefull andra” - alltså en 
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person identifierar sig och finns för att ”bana väg” i informationsdjungeln för en viss publik. 

(Hämtad: 20140506)

Ovan är ett exempel skrivet av Lars Ohly (@ohlylars). Där twittraren har valt att kommentera en händelse 

som har något med ”Göran Persson” att göra. Detta skulle också kunna ses som ett exempel där twittraren 

inför en viss publik väljer att kommentera en nyhet. I detta fall är det intressant att studera texten i sin 

kontext. Politikern har i detta fall valt att kommentera en artikel på mediet Twitter.  Hade samma politiker

valt att kommentera samma artikel på samma sätt i till exempel en partiledardebatt så hade utspelet 

troligen känts desperat och malplacerat.  Men då utspelet sker på en digital plattform inför en publik som 

valt att aktivt följa denne så kan det tolkas som att personen har satt en viss jargong för hur denne ska bete

sig online. Det kan ses som att (nyhetsaktuella)jaget, skapas reflexivt i symbios med den scen som jaget 

befinner sig i. 

(Hämtad: 20140506)

I exemplet ovan ser vi Fredrik Federley (@federley) som har twittrat om en händelse som innefattar att 

”Ibbe får stanna!”. Det som är intressant i denna tweet är att det inte riktigt går att veta om twittraren har 

valt att kommentera denna händelse i form av politiker eller privatperson. Detta kan då tolkas som att 

personen har ett tredje jag i form av den ”nyhetsaktuelle”. Personen har valt att skriva om en händelse som

kan antas vara viktig för twittraren och för dennes följare. Twittraren skulle då kunna ses som denne 

betydelsefulle andra i form av att denne lyfter upp sådant som anses viktigt för publiken/denne själv. Om 

nyheten anses viktig för publiken skulle denna handling kunna ses som en självuppfyllande handling där 

denne får någon slags bekräftelse. Å andra sidan så skulle handlingen kunna ses som att personen väljer 

att lyfta något som denne själv anser viktigt vilket i sin tur leder till att personen får status i form av 

”betydelsefull andra”. Personen kommer troligen att agera utefter vad dennes publik har för förväntningar 

vilket bidrar till jagets reflexivitet. 
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(Hämtad: 20140507)

Exemplet ovan är skrivet av Gudrun Schyman (@gudschy) och kan ses som ett exempel på när twittraren 

väljer att belysa en artikel som kan antas handla om dennes parti. Detta då politikern har valt att skriva ”Fi

vad du skräms!” där ”fi” pekar på dennes egna parti. Denna typ av tweet är inte ovanlig att stöta på. Detta 

skulle kunna tolkas som att personen uppvisar två jag-bilder där den ena är som politiker och denne vill 

påvisa något om sitt parti och föra dennes agenda men samtidigt kan personen ses som en egen 

nyhetskälla där denne ”nyhetsaktuelle” väljer att visa upp en viss bild av verkligheten, dessa två kan ses 

som två olika ”jagbilder” men samtidigt bör de även ses i förhållande till varandra. Båda rollerna 

förmedlar en eller flera agendor. 

(Hämtad: 20140508)

Ovan är ytterligare ett exempel skrivit av Carl Bildt (@Cbildt) där denne har valt att inte enbart länka 

vidare om en händelse som tas upp i ett annat medium men även valt att kommentera detta. Likt tidigare 

exempel kan det tolkas som att personen har valt att inta en roll som ”den betydelsefulla andra” där 

dennes uttalande då bör ses som något som andra tar till sig. Även detta exempel skulle kunna tolkas som 

att personen har antagit två olika jag-former där den ena kan ses som ”den betydelsefulla” medan den 

andra som den ”nyhetsaktuella”. Det ”nyhetsaktuelle-jaget” skulle likt ovanstående teman även kunna 

kopplas till Goffmans teori kring ”frontstage” och ”backstage” där personen som twittrar väljer att visa upp

en viss verklighet som skulle kunna ses som vidare som att personen väljer att upprätthålla vissa normer 

och strukturer på Twitter 

I detta fall bör ”den betydelsefulla andra” och ”den nyhetsaktuella” inte enbart ses som en jag-bild, dock 

kan det tolkas som att dessa två hänger tätt ihop men den betydelsefulla andra bör snarare ses som en jag-

bild där personen väljer att se sig själv som ”någon” vars åsikter betyder något.  Giddens menar att att 

jaget är något reflexivt som ständigt är i förändring men menar även att olika jag-bilder kan krocka med 
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varandra beroende på plats och situation. Jaget kommer utifrån vars denne befinner sig och dess 

inrättning att skapas reflexivt (Giddens 1999:11).  

Likt tidigare exempel skulle det kunna tolkas till de Giddens skriver om jagets reflexivitet där flera jag-

bilder kan gå in i varandra beroende på plats och situation. Som tidigare diskuterats skulle då exemplet 

om där Carl Bildt skriver; ”Ekot försöker bli upprört över att Sveriges ambassader stöder svensk export. 

Det ska de självklart göra”. Där denne i sammanhanget å ena sidan visar upp den ”nyhetsaktuella” å 

andra sidan den ”betydelsefulla andra”. 

”Betydelsefulla andra […] vars åsikter de har kommit att respektera som källor till sakkunniga råd 

om vilket symboliskt material som är värt att införliva och vilket som inte är det och om hur sådant

material ska tolkas”  (Thompson 2001: 268). 

4.3 Privata vs offentliga-jaget

Under detta avsnitt kommer exempel att presenteras som visar på att twittrarna till viss del väljer att 

uppvisa en privat roll i samband med det ”offentliga-jaget” som politiker. Detta kan även ta uttryck i lite 

olika former. Nedan kommer några exempel av hur det privata vs offentliga-jaget kan se ut och hur det 

kan tolkas utifrån studiens ansats. 

(Hämtad: 20140507)

Exemplet ovan är skrivet av twittraren Fredrik Federley (@federley) där denne uttrycker ”Snart dags för 

Let's dance. [...]” vilket kan antas, utifrån viss förförståelse, att detta är något som sker på privat basis och 

inte som politiker. Genom denna text förmedlar twittraren alltså en privat händelse och som visar upp en 

privat sida av denne själv. Det skulle kunna tolkas som att personen utöver dennes politiska roll även vill 

visa upp ett privat jag. 
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(Hämtad: 20140508)

Twittraren Lars Ohly (@ohlylars) skriver i tweeten ovan om en händelse som denne har varit med på. Det 

är dock inte helt klart om det är i egenskap av politiker eller av privatperson som denne skriver detta 

inlägg. Det kan ses som att personen väljer att inte uttryckligen uttala sig i vare sig den ena eller den andra

rollen för att skapa ett slags limbo där läsaren inte göra skillnad på dessa. Det skulle kunna tolkas som att 

personen på ett sätt vill dölja en viss politisk agenda med en ”privat kostym” detta för att publiken kanske 

inte vill ha en utpräglad politiker utan vill känna ett samband till personen bakom snarare än rollen som 

politiker. 

(Hämtad: 20140508)

Även i detta exempel ovan skrivet av Gudryn Schyman (@gudschy) så skulle texten kunna tolkas som att 

denna varken är skriven i egenskap av politiker eller privat. Detta då begreppet ”Homeparty” utan viss 

förförståelse skulle kunna tolkas som något som sker privat medan å andra sidan skulle kunna ses som att 

denne är bjuden ”hem” till någon. Detta skulle då även kunna ses likt tidigare exempel på att personen inte

vill presentera sig som vare sig det ena eller det andra. Som politiker måste personen kunna presentera sig

på ett sådant sätt att det attraherar dennes publik. 
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(Hämtad: 20140502)

I exempel ovan skrivet av Fredrik Federley (@federley) kan det ses som att twittraren har valt att 

inkludera sina följare i en händelse som skulle kunna ses som privat, en födelsedag. Detta kan ses som att 

personen skriver i form av sitt politiker-jag men samtidigt väljer att lyfta fram en privat händelse, detta 

likt tidigare exempel kan tyda på att publiken har vissa krav av vad denne vill se från en person och att 

enbart verka i rollen som politiker kanske inte fungerar. Det offentliga rummet som twittraren verkar i bör

ses som ett sammanhang som konstrueras och omkonstrueras hela tiden vilket även innefattar hur en 

person bör verka där.  

(Hämtad: 20140509)

Ovan är ett exempel skrivet av Lars Ohly (@ohlylars) som uppvisar en annan bild av sig själv än tidigare 

exempel. I denna tweet kommenterar twittraren en fotbollshändelse vilket skulle kunna tolkas som att 

personen valt att visa upp en privat roll. Detta skulle kunna ses som ett strategiskt val där denne visar sin 
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publik att denne är precis som dem vilket då gör det lättare för dennes publik att identifiera sig med 

twittraren själv. I och med användandet av massmedier och i detta fall ett socialt medium som Twitter kan

det ses av vikt att en offentlig person inte enbart uppvisar sin professionella roll som politiker för att skapa

band med sina följare. 

(Hämtad: 20140509)

Exemplet ovan är skrivet av Carl Bildt (@Cbildt) där denne visar upp en bild från riksdagen. Detta kan då 

tolkas som att personen skriver i form av sitt politiker-jag. Dock skulle det även kunna ses som att 

personen väljer att visa upp något som sker ”bakom scenen”. Det som sker ”backstage” skulle då kunna ses

som något privat och det som sker framför scenen som något offentligt men samtidigt så skulle det kunna 

tolkas som att det privata har tagit ett steg ut i offentligheten där offentliga personer även måste visa upp 

ett privat-jag för att attrahera sin publik. 

Goffman menar att det som sker framför en viss publik skulle alltså kunna ses som en konstruktion där 

denne som uppträder upprätthåller vissa regler och normer, detta skulle kunna tolkas i likhet med 

Habermas offentligheten. I och med förändringar i det mediala samhället menar Habermas att det privata 

mer och mer blivit offentligt därför måste det offentliga anpassa sig. Människor har en känslomässiga 

laddningen till andra personer medan människor har en tvivlande känsla mot institutioner (Habermas 
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1984:149).

Detta kan ses som att det ställs högre krav på de personer som verkar i det offentliga. Personerna som 

verkar inom det offentliga så som politiker och som använder rollen politiker-jaget kommer troligen inte 

komma undan med att enbart verka i denna roll i den sociala struktur som Twitter är. För att få kontakt 

med sin publik bör twittraren visa på ombytbarhet. 
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5. Slutdiskussion
Nedan kommer en avslutande diskussion att föras där analys och reslutat kommer att belysas utifrån 

studiens teoretiska bakgrund. 

5.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse genom textanalys för hur politiker konstruerar 

den egna identiteten med fokus på tre olika jag-konstruktioner på mediet Twitter I detta avsnitt kommer 

en avslutande diskussion och reflektion att föras över resultatet. De övergripande frågeställningarna för 

denna studie har varit: Vilka jag-konstruktioner kommer till uttryck? samt Hur uttrycks dessa jag-

konstruktioner?

Analysen och resultatet har visat tre teman som har valts att kallas ”politiker-jaget”, ”nyhetsaktuella-jaget”

samt ”privata vs. offentliga-jaget”. Innan analysens gång har även möjligheterna till nya teman diskuterats

och att detta inte bör uteslutas. De tre valda teman som analysen har utgått ifrån kan ses som 

övergripande teman men vidare har andra teman kunnat identifierats utifrån studiens teori. Ett av dessa 

underteman skulle kunna vara ”den betydelsefulle andra” som i likhet med ”den nyhetsaktuelle-jaget” kan 

ses som ett tema där denne ger sig själv betydelse utifrån dennes publik och vad de kan tänkas vilja se och 

höra.  ”Den nyhetsaktuelle-jaget”  väljer att lyfta upp vissa nyheter som denne ser som relevanta och som 

vidare kan ses som något som påverkar dennes jag-bild. Det som kommer till uttryck i form av nyheter har

varit blandat i form av samhällsnyheter, olika händelser osv. Dock är det intressant att titta på hur 

twittraren väljer att lyfta upp och kommentera dessa. Det kan ses som att twittraren ges en specifik roll där

denne kan ses som ”den betydelsefulla andra” gentemot dennes publik. Genom att personen väljer att lyfta

upp en händelse men samtidigt kommentera denna likt exemplet där Carl Bildt (@Cbildt) skriver: ”Ekot 

försöker bli upprört över Sveriges ambassader stöder svensk export. Det skall de självklart göra. [...]”  

(hämtad: 20140508).  Personen kan då ta rollen som denne nyhetsaktuell men samtidigt i egenskap av 

”den betydelsefulle andra”. 

Betydelsefulla andra […] vars åsikter de har kommit att respektera som källor till sakkunniga råd om 

vilket symboliskt material som är värt att införliva och vilket som inte är det och om hur sådant 

material ska tolkas. (Thompson 2001: 268). 

Giddens menar att identiteter kommer att konstrueras och omkonstrueras reflexivt utefter plats, händelse,

situation etc. Identiteter kan även komma att korsas samt krocka (Giddens 1999: 67).  ”Den betydelsefulla 

andra” kan alltså ses som en roll som verkar för att hjälpa dennes publik att ta sig i genom 
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informationsdjungeln. Vi blir dagligen bombarderad av information från olika teknologiska medier vilket 

Thompson menar skapar en överbelastning för individen då denne inte kan ta in allt. Detta gör att 

individen istället väljer att vända sig till en ”expert” för guidning i den mediala djungeln (Thompson 2001: 

267). Publiken skulle även kunna ses i beroendeställning till denna ”betydelsefulla andra”.  Även detta kan 

ge negativa konsekvenser för individens konstruktion av jaget, då denne kan känna ett samband till den 

”betydelsefulla andra”.  Detta blir ett förhållande av ”icket-ömsesig karaktär” då båda parterna aldrig 

troligen har haft någon kontakt utan relationen är enbart konstruerad av den ena parten (Ibid: 267). 

Twittrarna skulle då alltså kunna ses anta rollen som ”den betydelsefulla andra” med intentionen att 

fungera som en kompass i det medierade klimatet men bör då även vara medveten om dess ensidiga 

karaktär. Det går inte längre att endast påverkas av den yttre världen utan det som sker online kommer 

också att bidra till jagets reflexiva process (Giddens 1999: 106). När det kommer till just användandet av 

Twitter så bör analysen även tolkas utifrån den medierade kommunikationen där en viss plattform även 

påverkar dess innehåll. Gränserna mellan den fysiska-, sociala- samt den virtuella världen kommer att 

suddas ut vilket kommer att påverka relationen där i mellan (jmfr, Lindgren 2013). 

När det kommer till framställningen av politiker-jaget så togs flera exempel upp för hur detta kunde se ut. 

Bland annat uttrycks politiker-jaget i form av olika politiskt uttalande. Det som då kommer till uttryck kan

handla om att framställa sitt eget parti på ett visst sätt eller hylla någon annans parti för något bra de gjort 

eller till och med kommentera och nedvärdera ett annat parti. Utifrån hur en person skriver på sin sida 

kan det ändå tolkas som att det som skrivs reflekterar vissa normer som personen upprätthåller och 

identifierar sig med. I och med detta diskuterades Goffmans begrepp ”fronstage” och ”backstage” i den 

utsträckning att det som skrivs och uttrycks på Twitter kanske bör ses som något som sker ”frontstage” 

vilket enligt Goffman innebär upprätthållande av vissa regler och normer, det som sker ”frontstage” bör 

ses som ett framträdande inför en viss publik (Goffman 2004: 102).  ”Frontstage” och ”backstage” har 

diskuterades inom flera teman vilket kan tolkas som något genomgående när det kommer till just 

skapande av den egna jagbilden på medialiserade plattformar. Tidigare diskuterades även Hjarvards 

synsätt kring ”frontstage” och ”backstage”, där han menar att det är svårt att i dagens teknologiska 

samhälle enbart se ”frontstage” i den mening som Goffman presenterar.  Goffman menar att den bakre 

regionen är ett ställe som fungerar i direkt anknytning till ett framträdande, det som sägs ”bakom scenen” 

fungerar som en plats att få utlopp för känslor som inte bör eller ska visas upp vid ett framträdande.

[...] ett framträdandes mest vitala hemligheter är öppna för insyn bakom kulisserna och eftersom de 

agerande lägger av sig rollen medan de befinner sig där är det naturligt att räkna med att gången 

mellan den främre regionen och den bakre regionen kommer att hållas stängd för medlemmar av 

publiken […]. (Goffman 2004: 102f)
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Detta till skillnad från Habermas ”privata sfär” som snarare pekar på att det privata är något som är 

konstruerat för att passa en publik. Det privata har alltså blivit en del av offentligheten (Habermas 1984: 

150). I och med den teknologiska utvecklingen bör dessa begrepp vidare diskuteras vilket har gjort i en 

liten utsträckning i denna studie. Av analysen så skulle man kunna tolka ”backstage” som något ”privat” 

men det skulle även kunna tolkas likt de Habermas skriver om offentlighet och det privata. Detta innebär 

att det privata har blivit mer offentligt. Det som tidigare skedde inom den privata sfären i till exempel 

hemmet har idag, i och med den medialiserade kommunikationen flyttat ut i offentligheten. Detta gör att 

Goffmans ”backstage” inte längre fungerar som en privat sfär där personen kan öva inför sitt 

framträdande ”frontstage” utan fungerar nu mer också som ett slags ”front/backstage” som attraherar en 

bestämd publik. Habermas menar att nyheter har mer och mer blivit ”news stories” som har anpassats för 

en viss publik (1984: 148). 

Av analysen framgick det även att politikerna i stor utsträckning väljer att visa upp ett privat-jag på mediet

Twitter Detta kunde ta sig i uttryck genom att twittraren till exempel valde att skriva om en händelse som 

kan anses inte tillhöra dennes professionella roll. Det som kommer till uttryck i form av ”privat” kan ses 

som vardagshändelser som twittraren väljer att dela med sig av. Likt twittraren Fredrik Federley 

(@federley) som skrev: ”Snart dags för Let's dance. Så flott med placering och namn [...]” (hämtad: 

20140507).  Detta kan med stor sannolikhet tolkas som att personen inte kommer att gå på ”Let's Dance”  

i sitt politiker-jag. Vidare kan detta också kopplas ihop med det Habermas skriver om det privata och det 

offentliga. Habermas menar att den offentliga sfären till stor utsträckning har fått en ”privat-kostym” detta

då dagens publik inte litar på institutioner utan attraheras snarare av det privata (Habermas 1984: 150). 

Det som kommer till uttryck i form av det offentliga skulle kunna ses som att det hör ihop med politiker-

jaget dock finns en stor skillnad i dessa och det skulle kunna ses som att det offentliga och politiker-jaget 

har klätt sig i en privat-kostym. Carl Bildt (@Cbildt) skriver i exemplet från tidigare tema: ”Alltid kul mer 

vår alerta presskår här i riksdagen ” . Det skulle kunna ses som att personen innehar rollen av det 

politiska-jaget då denne skriver att denne befinner sig i riksdagen vidare kan det tolkas som att personen 

väljer att ”maskera” denna roll med att uttrycka något mer privat/något som händer ”bakom scenen”. 

Offentlighetens sfär blir en sfär för offentliggörande av privata levnadshistorier […]. (Habermas 1984:

149)

Vidare skulle det även kunna ses som att twittrarna vill beskriva politik i samband med någon händelse 

som kanske har med dennes parti att göra. Det kan ses som att twittrarna använder sina kanaler för att 

marknadsföra ett visst ”happening” som kommer att ske i den fysiska världen. Genom att sprida detta 

online skulle det kunna ses som att personerna även vill påverka sina följare på ett eller annat sätt. 
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[...] these leaders want to mobilize their political ”troops” of followers to take action on their behalf.  

(Parmelee & Bichard 2013: 25)

Thompson skriver om hur vi idag inte enbart påverkas och omformar vår identitet av den fysiska världen 

utan även av vad som händer i ”medierade mikrovärldar” (Thompson 2001: 287). Detta bör då även 

fungera vice versa, där det som händer online inom de ”medierade mikrovärldarna” idag även påverkar 

oss i den fysiska världen. Det som har framgått i analysen är alltså att twittrarna på ett eller annat sätt 

uttrycker sig som politiker dock kan dess innehåll skilja sig åt men det som är gemensamt för dessa är att 

det som skrivs bör ses som en vidare förlängning av deras identitet och vad den speglar. 

Då vi dagligen kommer i kontakt med media och dess information är det lätt för individen att anamma 

detta som en ideologi, något som befäster rådande normer och som är svårt att bryta. Individen kan sedan 

ses som underordnad dessa medier vilket blir en  konsekvens av medialiseringen, ju mer självständiga vi 

tror vi blir skapas det ett större beroende till media för att få de verktyg som behövs för att konstruera och 

reproducera sin egen jag-bild (Thompson 2001:265f). Potter och Wetherell menar att sociala texter inte 

kan ses som en spegelbild eller en reflektion av objekt, händelse och kategorier som existerar i den sociala 

och riktiga världen, utan bör hellre ses som en konstruerad version av dessa ting. Sociala texter kan inte 

bara ses som en beskrivning utan att de faktiskt gör något. Genom att vara aktiv så skapas det sociala och 

politiska influenser (Potter & Wetherell 1987: 6). 

Medialisering kan ses som något reflexivt likaså konstruktionen av jaget. I vårt medialiserade samhälle vi 

lever i idag skulle man kunna argumentera för att dessa två går hand i hand. Medierna påverkar oss själva,

hur vi ser på oss själva och andra samt vad vi kan identifierar oss med. Kontakt med andra sker via 

abstrakta system som plattformar likt Twitter -  medierad interaktion spelar då inte bara in på den fysiska 

jag-konstruktionen utan även på den virtuella jag-konstruktionen lika väl. 

6. Fortsatt forskning
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Ett intressant fokus på forskning likt denna hade varit att göra en komperativ studie mellan olika sociala 

plattformar som Facebook, Twitter och Instagram. Vidare skulle en liknande studie även kunna göras med

en kritisk diskursanalys för att studera bakomliggande strukturer och diskurser. Med längre tidsram hade 

det varit intressant att göra en större och mer omfattade studie som involverar fler personer och ett 

bredare perspektiv. Det finns många olika angreppsätt vid studier som dessa, denna har fokuserat på 

jagbilder samt konstruktionen av olika jag-roller men en annan vinkel som skulle ha varit intressant hade 

varit den politiska kommunikationen och ur ett varumärkesperspektiv. 
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