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Abstract 
 
 
 
The existence of social networks on the Internet is today seen as broad, and the number of 
users of the network is increasing. There seems to be many reasons to which people are 
using the social networks. Within the network, users can for various reasons create groups 
with different objectives. One of the reasons is that groups are created in order to influence 
a company. With a perceived feeling that companies handle the problem differently, we 
assume the source is the uncertainty about what the groups really are. As part of 
understanding what is happening within the groups we ask ourselves how individuals 
within a particular group express themselves and how they influence each other.  
 
We intend to study how group members uses rhetorical arguments to influence each other, 
if there is any difference between men and women in the way they use the arguments, and 
how the group's purpose, policies and standards are reflected in the interaction. Our object 
of study is a group within the social network Facebook, where we chose to analyze a part of 
the group’s discussions by using a text analytical method. The study showed that a majority 
of members in our sample have a purpose to influence others. The result also shows that 
arguments that aim at logical thinking and common sense are most prevalent. But our 
results also show that a difference exists between men and women in the use of rhetorical 
arguments. As a conclusion we see that the ambiguity that the group’s policies and 
standards express actually reflects in the way the members express themselves. 
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Förord 

Med den utveckling som skett under de senaste årtiondena inom Internet har området 
sociala medier blivit ett allt mer vedertaget begrepp. Sociala medier utgör idag en allt 
vanligare del av människors vardag och inom dessa ses gruppbildande ofta förekomma. En 
av flera orsaker till gruppbildandet ses vara anledningen att människor går samman i syfte 
att påverka och agera mot företag. Vi ser en bild av att företag hanterar sociala medier på 
både ett avvärjande och främjande sätt. Utifrån ett företagsperspektiv är gruppbildande 
inom sociala medier ett område där vi tolkar att mer förståelse behövs, genom detta ser vi 
det som ett intressant och nytt område att vidare studera inom företagsekonomin. 
 
Vi har i denna uppsats gett oss in i ett för oss nytt ämne, ämnet som behandlar de virtuella 
sociala nätverken och gruppbildandet inom dessa. För att skapa förståelse för vad sker i en 
virtuell grupp har vi valt att analysera interaktionen inom en del av en virtuell grupp med 
avseende på hur individer påverkar varandra. Vi har angripit ämnet med en för oss helt ny 
metod och ett för oss nytt teoretisk kunskapsområde. 
 
 
 
 
 
 

Vi vill ge ett särskilt tack till Peter Langlott. 
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1  Inledning 

 

I följande kapitel önskar vi ge läsaren en inledning till vår uppsats, inledningen ämnar till 

att skapa en bred bild över området vi önskar studera samt att ge läsaren nödvändig 

kunskap inför vår problembeskrivning. 

 

 

1.1  Bakgrund 

I perioden runt millennieskiftet förändrades synen på Internets möjligheter för användaren. 
Från att se Internet som ett medium där information gick i en riktning förändrades synen till 
att se på Internet som en kommunikationsplats där sändare och mottagare kopplades 
samman globalt. Den populärt vedertagna termen för att beskriva detta fenomen är Web 
2.0. Förändringen kring Web 2.0 öppnade nya möjligheter till interaktion och 
kommunikation för användarna genom olika typer av nya verktyg. (Wahlström, 2007, s.14) 
Möjligheterna till att nu kunna kommunicera på ett nytt sätt på Internet är starkt 
sammankopplat med den teknologi som Web 2.0 innefattar. Fadern till samlingsbegreppet 
Web 2.0 ses vara Tim O'Reilly. O'Reilly (2005) beskriver i artikeln What is Web 2.0? vad 
begreppet innefattar, de olika tolkningarna som ses existera bland forskare och användare 
samt att Web 2.0 idag är ett allmänt vedertaget begrepp för att beskriva epoken som 
Internet befinner sig i. Händelser som Wahlström (2007, s.14f) beskriver hör ihop med 
Web 2.0 är dels att lokala program ersätts med webbaserade program samt att lagringen av 
information och filer sker på webbservrar istället för lokalt på den egna datorn. Vidare att 
materialet är fritt för alla men att kontrollen ligger hos användaren samt att användaren 
bildar gemenskap genom utbytet av information och filer med andra användare.  
 



2 

Den mest signifikanta skillnaden mellan Web 2.0 och den tidigare Internet epoken är att 
innehållet idag till större del är användargenererat samt att större samarbete bland 
användarna sker (S. L. Lai et al, 2008 s.388). S. L. Lai et al (2008) beskriver hur de 
funktioner som lanserades genom Web 2.0 skapade förutsättningarna för människor att på 
ett enkelt sätt överföra egna tankar och idéer till något som benämns mass- (socialt) media, 
eller snarare sociala medier. Inte bara möjligheten att på ett förhållandevis enkelt sätt 
förmedla information till andra utan att även följa förändringarna som sker inom andra 
individers informationskanaler, med exempelvis verktyg som kontinuerligt uppdaterar 
användaren på förändringar. Axelsson (2004, s.1f) använder samlingsnamnet Shared 

Virtual Environments, eller av oss tolkat i en fri svensk översättning delade virtuella 

miljöer, för att beskriva alla typer av verktyg som används för nätgemenskap. Olika 
exempel på verktyg för nätgemenskap kan ses som forum, internetspel, Communitys, chatt 
och bloggar. 
 
I en artikel publicerad i tidningen Marketing den 11 juni 2008 beskriver författaren Andrew 
Walmsley hur hundratals miljoner av människor över världen interagerar i virtuella sociala 
nätverk. I virtuella nätverk kan användaren enkelt välja med vem och hur interagerandet 
skall ske med utan att behöva ta hänsyn till vart motparten befinner sig. (Walmsley, 2008) 
Det finns flera typer av virtuella nätverk inom Internet idag, ofta benämnda Communities. 
Alla med sitt eget utbud av tjänster och funktioner. (Groh & Rappel, 2009 s.304f) Facebook 
och MySpace är idag några av de större kända populära Communities. Det som många har 
gemensamt är att i nätverken kan olika typer av arenor för möten mellan användarna 
återfinnas, där gemenskap kan uppstå mellan de som är medlemmar (Wahlström, 2007, 
s.32f). Inom de sociala medierna, framförallt inom Communities, återfinns möjligheter för 
medlemmar att tillsammans bilda grupper. Enligt Walmsley (2008) så kan en stor del av 
medlemmarna uppleva större och verkligare gemenskap i de virtuella närverken än samma 
människor finner i nätverk utanför den virtuella världen, som hos vänner, bekanta och inom 
arbetslivet.  
 
Under senaste åren har det frekvent omtalats i media om hur de sociala medierna påverkar 
delar av samhället på både positiva och negativa sätt. Precis som Walmsley (2008) 
beskriver har även vi noterat att människors agerande i olika sociala medier kontinuerligt 
uppmärksammas i media och att sociala medier blir en större del av människors vardag. I 
en artikel publicerad i DN den tredje december 2007 (http://www.dn.se/ekonomi/foretag-
moter-missnojda-kunder-pa-facebook-1.583397, 5 januari 2010) beskrivs hur människors 
gruppbildande i virtuella sociala nätverk i syfte att gå samman mot företag blivit en vanligt 
förekommande händelse. Inställningen och synen hos företag på gruppbildande i sociala 
medier ses både som hot och möjligheter men varierar från företag till företag. Genom detta 
varierar även sättet som företag väljer att hantera gruppbildandet. Företag ses även ha olika 
inställningar till medarbetarnas användning av de sociala medierna under arbetstid men 
även olika inställning till hur medarbetarens medlemskap i vissa virtuella grupper kan 
påverka företaget. 
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En jämförelse till det som nyligen beskrivits kan vara det Wahlström (2007, s.190f) 
beskriver om företagens problem med informationssäkerheten. Där ses osäkerheten vara 
stor i frågan om hur anställda och medarbetare hanterar företagets teknik på det sätt som 
avsetts och inte missbrukar sin informationstillgång i rollen som anställd. Om osäkerheten 
är så pass stor som Wahlström (2007, s.190f) beskriver kring den delen av tekniken som 
företaget idag arbetar för att kontrollera, hur skall då inte osäkerheten vara kring sociala 
medier. Där kan anställda mer eller mindre på samma sätt som i företag dela med sig av 
material och utbyta tankar och idéer fritt, men företaget ses ha mindre möjligheter till insyn 
och kontroll. S. L. Lai et al (2008, s.395f) pekar även på problemen kring denna 
förtroendetvist som ses pågå inom företag och genom den utveckling som skett under det 
senaste årtiondet är problemen högst aktuella. Ett sätt att försöka hantera problemet är 
genom det S. L. Lai et al (2008, s.395f) beskriver som övervakning av virtuella nätverk. 
Men problemet kan ändå ses kvarstå eftersom att antalet nätverk och möjliga platser för 
interaktion är närmast obegränsat.  
 
Wahlström (2007, s.14) beskriver hur Web 2.0 kan ses vara i ett tidigt skede, människor har 
bara just upptäckt dess förmåga och möjlighet och en klar bild har ännu inte skapats om vad 
det innebär. Om det är så som Wahlström (2007, s.14) påstår att detta endast är en början av 
den interaktion som vi i framtiden kommer se, så är det mycket intressant att få en ökad 
förståelse för detta fenomen. Om Internet nu består av åtskilliga mötesplatser där 
människor deltar, möts och samspelar, där användaren kan vara medlem i flera grupper 
samtidigt, borde det då peka på att det finns ett ofantligt stort antal grupper inom de sociala 
medierna. Genom detta ser vi intresse i att studera dessa platser närmare. Här önskar vi ta 
ett steg längre ner i de virtuella miljöerna, till de grupper som användare kan delta i och 
verka inom. Även S. L. Lai et al (2008, s.399) och Groh & Rappel (2009, s.304f) beskriver 
att ämnet med att människor skapar grupper inom virtuella nätverk är högst intressant och 
att området behöver utforskas vidare. Groh & Rappel (2009, s.305) pekar även på att vissa 
grupper i sociala virtuella nätverk är av stort intresse att undersöka vidare då de kan 
uppvisa vissa sociologiska gruppegenskaper. Om företagen ses hantera frågeställningarna 
kring sociala medier på varierande sätt, så ser vi anledningen till detta komma från 
osäkerheten om vad grupperna egentligen är och vad som sker i dem. Vi ämnar genom 
detta studera vad som egentligen händer i en grupp och vad vi kan se när vi betraktar en 
grupp inom Communityn Facebook. 

1.2  Beskrivning av Facebook 

Facebook är en Community på Internet vilken grundades tidigt år 2004 av Mark 
Zuckerberg, som vid denna tidpunkt studerade vid Harvard University. Zuckerbergs syfte 
med Facebook var att skapa en virtuell nätverksplattform där studenterna vid Harvard 
University enklare skulle kunna kommunicera och behålla kontakten med varandra. 
Facebook har sedan starten successivt öppnats för nya medlemmar utanför Harvard 
University till att växa över hela världen och att idag vara världens näst mest besökta 
hemsida. Idag har Facebook över 350 miljoner medlemmar. (www.facebook.com, 15 
december 2009) 
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Genom att registrera sig som medlem på Facebook får varje användare en egen profil, 
vilken påminner om en egen hemsida. Medlemmen använder profilen för att beskriva sig 
själv med information och bilder. Exempel på informationen kan vara ålder, kön, 
relationsstatus och vart man geografiskt befinner sig. Information man väljer att visa är 
valfri och det finns även en mängd olika inställningar för att justera andras åtkomst till ens 
privata information. På användarnas profiler finns även en anteckningsvägg där användaren 
själv och andra medlemmar kan skriva publika inlägg samt se information om medlemmens 
senaste aktivitet på Facebook. (www.facebook.com, 15 december 2009) 
 

 

Bild 1. 

Bilden visar en modell över Facebook. 

Användarna är representerade bredvid  

varandra, där vissa användare  

kopplas samman i grupper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användarna på Facebook kan även gå med i grupper och nätverk. Nätverken är till för att 
binda samman individer, till exempel inom olika nationer, geografiska områden eller 
skolor. Grupper är till för att personer med gemensamma intressen enkelt ska kunna träffas 
och kommunicera med varandra. Grupper kan skapas av användare eller företag. Den som 
skapar gruppen kan välja om det ska vara en stängd grupp eller en öppen grupp. Inom 
stängda grupper krävs det att användare söker medlemskap eller att användaren blir 
inbjuden till gruppen. I öppna grupper har alla användare fritt tillträde och medlemskap 
tilldelas dem som önskar vara medlem. De grupper som skapas på Facebook har ofta ett 
namn som utgörs av det ämne som enar gruppen och står i fokus för debatt. 
(www.facebook.com, 15 december 2009) 
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Gruppen har även en profilliknande sida där information om gruppens syfte och intresse 
beskrivs. Under rubriken kategori på den profilliknande sidan klassificeras gruppen in 
bland olika klasser, som exempelvis gemensamma intressen. Medlemmen som startar 
gruppen får en roll likt en moderator. Bland annat får den medlemmen möjlighet till att 
skapa beskrivningen av gruppens syfte och intresse. Beskrivningen återfinns även den likt 
kategorin på den profilliknande sidan. Gruppen har också en anteckningsvägg liknande 
användarnas profiler där medlemmarna kan publicera nyheter, bilder, filmer eller bara 
uttrycka sig fritt om saker som ofta är relaterade till gruppen. Inom gruppen kan även 
separata diskussionsforum skapas där specifika ämnen eller frågor kan diskuteras av 
intresserade medlemmar. Alla nya inlägg som medlemmarna gör på anteckningsväggen 
eller i ett diskussionsforum hamnar i kronologisk fallande ordning, tillskrivs datum, tid och 
ansvarig. Men inlägg kan även göras genom att besvara ett tidigare inlägg om medlemmen 
väljer det. I ett sådant fall hamnar inlägget direkt efter besvarat inlägg, se bild tre nedan för 
beskrivning, där inlägget först var skapat. (www.facebook.com, 15 december 2009) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Modell    Bild 3. Modell över hur inläggen  

över en profil från en    katalogiseras.  

grupp inom Facebook. 
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2 Problembeskrivning 

I följande kapitel önskar vi beskriva den nuvarande forskningen kring ämnet samt vidare 

leda läsaren in mot vårt problem. 

 

 

2.1 Vi vrider och vänder i ämnet  

Axelsson (2004, s.1ff) beskriver att området sociala medier, där främst virtuella nätverk 
som vi valt att studera, är ett område där flera discipliner används för att på olika sätt 
försöka tolka fenomenet. Således finner vi inte att ett sätt eller en disciplin är förespråkad 
eller allmänt vedertagen inom vårt valda område. Ett uppmärksammande vi gjort på hur det 
användargenererade materialet breder ut sig över Internet är att i den av oss behandlade 
litteraturen så återkommer referenser till den användargenererade webbencyklopedin 
Wikipedia. Wahlström (2007, s.46f) beskriver hur Wikipedia kritiserats kraftigt från 
akademiskt håll, framförallt på punkter som trovärdighet, snedvridning och plagiering. Vi 
tolkar detta på två sätt, dels som en bekräftelse på att vårt valda område är nytt och 
outforskat samt dels att akademiska kunskaper om sociala medier idag är begränsad.  
 
För att kunna studera grupper inom virtuella nätverk krävs en förståelse kring vad virtuella 
grupper är och hur de särskiljer sig från de virtuella Communities. Groh & Rappel (2009, 
s.305) beskriver att det är fyra karaktäristiska egenskaper som särskiljer och utmärker en 
grupp inom ett socialt virtuellt nätverk från andra individer inom det virtuella nätverket, 
förutom själva teknologiska avgränsningen som verktyget gör genom etiketteringen av 
medlemmar och icke-medlemmar. Det skall återfinnas periodiska interaktioner mellan 
medlemmarna, strukturerade interaktioner mellan medlemmarna, uttalad eller outtalad 
överrenskommen inställning till normer och värderingar samt en känsla av en 
gemensamhet. (Groh & Rappel, 2009, s.305)  
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De virtuella grupperna har enligt Groh & Rappel (2009, s.304f) en mycket viktig roll i 
upprätthållandet av sociala nätverk, men att kunskap saknas om hur grupperna formas och 
definieras. En av förklaringar till varför grupper formas är att människor har ett behov av 
formell segration, att indela sig själva och andra utifrån skillnader. Vidare beskriver Groh 
& Rappel (2009, s.304ff) också att större grupper tenderar att skapa fler subgrupperingar 
medans mindre grupper har färre subgrupperingar då de ses ha högre täthet inom gruppen. 
(Groh & Rappel, 2009) 
 
För att skapa förståelse om vad som händer inom grupperna nämner Brown (2002) att 
diskussion pågår mellan forskare inom området där frågeställningen om vad som händer i 
grupperna är i fokus. Brown (2002) försöker analysera virtuella grupper utifrån de mest 
vedertagna värderingarna, normerna och handlingarna som beskriver Communitys, genom 
att studera hur termen Community har används att identifiera, beskriva och konstruera 
kontexten i virtuella grupper och nätverk. I studien undersöker Brown (2002) en specifik 
onlinegrupp och studerar hur denna försöker socialt konstruera och förhandla meningen av 
termen Community, för att sedan skapa förståelse hur detta förhandlande påverkar 
interaktionen. Studien tar utgångspunkten i att se gruppen placerade i en kommutativ 
process som är invävd i sociala och politiska historier. Resultatet av studien visar 
framförallt att gruppen mot den allmänna uppfattningen om ett nätverk, har en stark 
isolering mot omvärlden. (Brown, 2002)  
 
Även Matzat (2009, s.375-377) studerar interaktionen inom Communitys och grupper, men 
med en metod som bygger på att studera allmänt beteende för att förutspå vad som kommer 
hända inom dessa grupper. Det resultat Matzat (2009) visar är att virtuella gruppers 
livscykel ofta tar slut på grund av att man inte hanterar problem som uppstår inom gruppen. 
Dessa problem kan exempelvis handla om trovärdigheten i vad som sägs och free-riding 
inom gruppen. Att göra ett bidrag till gruppen, som med ett inlägg, innebär en kostnad för 
medlemmen framförallt i tid och engagemang. Free-riding innebär att medlemmen väljer att 
inte bidra utan låter andra medlemmar i gruppen stå för insatsen i tid och engagemang. Den 
virtuella gruppens överlevnad beror alltså på individernas förmåga att hantera 
interaktionsproblem. Matzat (2009, s.384) beskriver även att medlemmars online och 
offline interaktioner ofta är relaterade till varandra och även att det normbildande ramverket 
inom gruppen, som samhällsregler eller riktlinjer, uppmuntrar till mer deltagande och 
interaktion i multifunktionella grupper än i homogena grupper. Skaparna av gruppen utgör 
därför en viktig del eftersom denna eller dessa skapar riktlinjer för hur medlemmarna 
förväntas agera inom gruppen (Matzat, 2009, s.389ff). Matzat (2009, s.376) beskriver även 
att en medlems onlinebeteende sänder signaler om hur medlemmen ser på förhållandet till 
andra medlemmar och till gruppen. Detta bygger på den förtroende faktorn som skapas 
online.  
 
Axelsson (2004, s.50ff) beskriver en genomförd studie där social interaktion studerades i 
virtuella miljöer. Utgångspunkten för studien var föreställningen att Internet skapar en 
miljö där olikheter, status och skillnader som normalt finns i ansikte mot ansikte interaktion 
upphör att existera. Resultatet av studien visar på att föreställningen om Internet som 
neutral arena där skillnader inte existerar är felaktig. Axelsson (2004, s.50ff) 
uppmärksammar att statusskillnader återfanns inom de virtuella miljöerna och att de i sin 
tur kan uppdelas i tre skilda områden.  
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Dels återfanns statusskillnader som sågs vara importerade från användarens identitet i 
livsvärlden så som ålder, kön och etniskt ursprung. Dels återfanns statusskillnader som sågs 
vara teknologiskt skapade, som skillnader mellan betalande och icke-betalande användare. 
Skillnader mellan användares förmåga att utnyttja systemet till fullo eller hårdvarans 
begränsning av användarens möjligheter. Slutligen ses statusskillnader kunna skapas inom 
själva virtuella miljön, framförallt hos användare som under lång tid varit aktiva då de kan 
få fördelar och hög status på grund av historien. (Axelsson, 2004, s.50ff) 

2.2 Vi närmar oss kärnan i vårt problem 

Efter att ha studerat tidigare forskningslitteratur har den lett oss in på några intressanta 
områden som vi önskar fördjupa oss inom. Som Groh & Rappel (2009) beskriver så skall 
det i virtuella grupper finnas interaktioner mellan medlemmar, som även kan ses 
strukturerade med delvis uttalade normer och värderingar. Om det då finns strukturerade 
interaktioner där normer och värderingar uttrycks genom det skrivna språket, bör 
interaktionen kunna analyseras för att bidra till förståelse för vad som händer inom 
gruppen. Att studera interaktionen i en virtuell grupp ser vi vara ett annorlunda sätt att 
studera virtuella grupper än att vi tolkar den tidigare beskriva forskningen gjort.  
 
Vad ser vi om vi studerar hur individer uttrycker sig inom en grupp och finns det ett 
ramverk likt det Matzat (2009) beskriver som kan påverka medlemmarnas interaktioner? 
Hur uttrycker individer sig inom gruppen och på vilket sätt försöker man påverka varandra? 
Finner vi subgrupperingar inom den virtuella gruppen utifrån hur individer uttrycker sig? 
Om vi studerar en stor grupp kommer vi att finna mycket subgrupperingar och mindre 
täthet inom gruppen som Matzat (2009) beskriver eller kan det vara så att det normbildande 
ramverket har så stark påverkan att en homogen grupp uppstår, vilket i sin tur motverkar 
subgrupperingars uppkomst? Inom organisationsteorin beskrivs orsaken till att 
subgrupperingar uppstår i att det exempelvis existerar olika värderingar, status och 
intressen inom gruppen. Uppkomsten av subgrupperingar är också ett tecken på att gruppen 
inte fungerar väl. (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1998, s.32f)  
 
Eriksson-Zetterquist et al (2006) beskriver att det finns en allmän uppfattning om att det 
existerar skillnader mellan män och kvinnor. I en undersökning gjord om stereotypa 
egenskaper visas det att kvinnor associeras med passivitet, lojalitet, känslosamhet och 
vårdnad. Män associeras istället med rationalitet, analytisk förmåga, tävlingsinstinkt och 
goda ledarskapsförmågor. (Eriksson-Zetterquist et al, 2006) Precis som Eriksson-
Zetterquist et al (2006) beskriver menar även Wilson (2008, s105ff) att könsstereotyperna 
man och kvinna existerar i samhället. Som Axelsson (2004, s.50ff) beskriver om att vi 
importerar egenskaper från livsvärlden så är även detta intressant att beakta i virtuella 
grupper. Genom detta ställer vi oss frågan om vi då kan skåda skillnader mellan hur män 
och kvinnor uttrycker sig och påverkar varandra?  
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2.3 Frågeställning 

Interaktionen som sker inom gruppen ämnar vi undersöka utifrån följande frågeställningar: 
 

- Hur försöker individer påverka varandra och hur uttrycker sig individer inom 
gruppen? 

- Kan vi återfinna skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att påverka och uttrycka 
sig inom gruppen? Om skillnader finns, vilka är de i så fall?   

2.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa ökad förståelse för vad som händer och sker i en virtuell 
grupp genom att undersöka interaktionen utifrån hur människor påverkar varandra. Då all 
interaktion syns är den således möjlig att studera genom analysering av det skriva språket 
som skapats mellan medlemmarna.  
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3  Första metodavsnittet 

I följande kapitel önskar vi ge läsaren en förståelse för den övergripande metoden i 

uppsatsens arbete, en beskrivning av undersökningsobjektet samt aktuella avgränsningar. 

Slutligen får läsaren en kortfattad beskrivning av det huvudsakliga metodvalet som använts 

vid analysförfarandet, men då uppsatsen innehåller två metodologiska kapitel följer sedan 

kapitel fem vidare med beskrivning av det huvudsakliga metodvalet.  

 

 

3.1 Övergripande metod 

I vår tolkning ligger forskningsområdet av sociala medier i utkanten av den traditionella 
företags och organisationsteorin. Det utvalda området vi önskar studera i denna uppsats är 
relativt nytt och framförallt ännu inte utforskat i stort. Men med vår utgångspunkt i 
företagsekonomin och med den utveckling som skett under de senaste åren inom sociala 
medier ser vi området högst aktuellt och ytterst beaktansvärt ur ett företagsperspektiv. 
Framförallt då vi tror att virtuella miljöer och nätverk kommer att utgöra en allt viktigare 
del i framtiden för företag. Studerandet av virtuella nätverk ser vi kommer ge oss som 
författare en utökad förståelse för ämnet, väl användbar när vi möter företags nuvarande 
samt kommande möjligheter och problem. Men att angripa ett nytt område där 
förkunskaperna är tämligen begränsade är en försvårande faktor i sig. En av 
konsekvenserna i detta val är således att vår forskningsprocess har fått vägleda oss 
åtskilliga gånger. Vi önskar som beskrivet i tidigare stycken att undersöka vad som sker 
och händer i en utvald virtuell grupp. Undersökningens syfte är att genomföra en 
utforskande studie för att skapa förståelse, då vi anser att kunskaperna kring virtuella 
grupper idag inom det företagsekonomiska ämnet är tämligen begränsade.  
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Som tidigare diskuterat i vår inledande problembeskrivning av forskningen kring virtuella 
grupper så anser vi det finnas olika uppfattningar om vad som händer i grupperna. Genom 
detta tar arbetet utgångspunkt i den forskning som behandlar sociala medier och framförallt 
gruppbildningar i virtuella nätverk, för att sedan med hjälp av materialet arbeta fram vårt 
problem. Parallellt med den första litteraturgenomgången insamlandes empiri för att 
vägleda oss fram i vårt problemarbete. Detta genomfördes för att skapa en bättre bild över 
de delar vi önskade studera samt att bekräfta vår problemformulering. Processen för detta 
genomfördes genom att översiktligt studera empirin och objektivt försöka analysera vad 
som sågs. Resultatet av den översiktliga genomgången blev att vi kunde bekräfta vår 
problemformulering.  
 
Vi kommer dels utgå ifrån vår insamlade empiri för att vägleda oss men även använda teori 
inom området för att finna mönster inom empirin. Undersökningen sker genom att studera 
den historiska interaktionen som föregått i gruppen genom att göra en fallstudie. En av 
fördelarna med en fallstudie är att den till viss del låter det empiriska materialet styra och 
leda oss till olika inriktningar. Detta genom att det inte innan går att förutsäga vad studien 
kommer leda till. Fallstudier svarar många gånger på frågor som varför och hur samt att det 
många gånger är ett bra sätt att generera nya hypoteser. (Saunders et al. 2003 s.93ff) 
 
Vi vill studera interaktionen i en virtuell grupp. Vårt tillvägagångssätt är att göra en 
textanalys genom att använda Hellspongs (2001) metoder för textanalys på den insamlade 
empirin ifrån gruppens diskussion. Textanalys kan ses som en kvalitativ metod då 
tolkningar av empirin ligger till grund för studien samt att empirin inte kan kvantifieras 
utan att göra dessa tolkningar. (Saunders et al. 2003) Vi kommer således genomföra en 
kvalitativ analys av vårt material som vi sedan på grund av dess omfång kommer att 
kvantifiera för att skapa en bild över våra tolkningar. När vi analyserar denna text önskar vi 
studera hur interaktionen sker mellan medlemmar utifrån sätt att övertala och påverka 
varandra. Utifrån teorin kring retoriken väljer vi att studera de retoriska argumenten som 
bygger på de tre grundläggande resurserna som används för påverkan, ethos, pathos och 
logos. (Hellspong, 2004, s.50f) En vidare beskrivning om textanalysen och hur 
genomförandet sker följer i kapitel fem där vårt andra metodavsnitt återfinns.  
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3.2 Undersökningsobjektet 

Genom den stora mängden virtuella Communities som återfinns på Internet och genom våra 
begränsade kunskaper för virtuella nätverk, valdes Facebook ut som plattform för vår 
studie. Detta då vi finner att media i Sverige riktat mycket uppmärksamheten mot främst 
Facebook. Undersökningsobjektet som vi valt är en grupp kallad Avskaffa tv-licens från 
Facebook, den har kategoriseringen gemensamma intressen och politik. Gruppen har en 
beskrivning över dess mening och syfte, där skaparen av gruppen format innehållet. Valet 
av grupp baserades på ett antal för oss viktiga kriterier. Dels behövde en aktiv diskussion 
förekomma i gruppen under den tiden vi avser att analysera, men även storleken på gruppen 
behöver vara tillräckligt omfattande för att material skall kunna återfinnas. 
 
Arbetet med att söka en lämplig grupp genomfördes på ett av oss godtyckligt sätt. Då vi 
endast haft tillgång till grupperna i Facebook som användare har sökningsmöjligheterna 
med våra kriterier varit tämligen begränsade. Här var vi tvungna att genomföra ett 
orienterande arbete bland grupper inom Facebook för att dels skapa förståelse för oss själva 
om hur storlek på grupper är i förhållande till aktivitet men även dels att skapa en känsla för 
hur diskussionerna ser ut. Vi accepterade denna begränsning och är införstådda att 
möjligheten i att söka utifrån våra kriterier skulle skapat ett större urval att välja bland. Ett 
sådant förfarande skulle med all säkerhet besparat oss tid och gett oss ett större urval av 
grupper att välja mellan, men vi ser inte att detta påverkat vårt arbete negativt. Vår utvalda 
undersökningsgrupp startades den 18 november 2007 och hade den 8 december 2009 76323 
stycken medlemmar (http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?v=info&gid= 

7319396626). Gruppens tillväxt kan ses som icke-linjär över tiden då den växt kraftigt 
under två perioder, se bild fyra. Dels under två månader direkt efter starten och vid 
perioden ett år senare under fyra månader mellan början januari 2009 och mitten av maj 
2009. Parallellt med den första tillväxtfasen skickade gruppen ut medlemsinbjudning vilket 
kan ses som en förklaring till den kraftiga tillväxten i första skedet. Den andra tillväxtfasen 
har vi ej funnit några förklariga skäl till. Ett antagande vi gör är att vid tillfället när 
medlemsantalet går från nivån 20´-30´ så blir ryktesspridning en allt viktigare faktor.  
 

 
 
 
 

Bild 4. Tillväxtkurva  
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3.2.1 Urval av empiri 

När vi studerade inläggen så utmärkte sig vissa perioder med ytterst hög aktivitet, vilka inte 
var i perioder där medlemsantalet ökade kraftigt. Genom det antagandet har vi valt att 
studera perioden av gruppens diskussioner mellan den 22 oktober 2009 och den 21 
november 2009. Som tidigare beskrivet under avsnitt 1.2 så sker katalogiseringen av inlägg 
genom två sätt. Dels genom besvarande av tidigare inlägg och dels genom nytt inlägg. 
Genom att möjligheten fortfarande finns att medlemmar kan besvara tidigare skapade 
inlägg så kan innehållet komma förändras i vår utvalda tidsperiod om samma tidsperiod 
analyseras under ett senare tillfälle. Vi accepterar denna risk men vi tror ändå inte att detta 
är ett problem då de aktiva diskussionerna som vi observerar i gruppen sker runt inlägg 
skapade inom den närmaste tiden. Alternativet till vår valda period är att studera en lägre 
tidsperiod under gruppens liv i syfte att säkerställa att ingen del av perioden är extremt 
avvikande. Då syftet med studien är att undersöka vad som sker i gruppen utifrån hur 
medlemmar påverkar varandra gör vi antagandet att ett kort tidsintervall ger ett 
tillfredställande resultat för vår studie. Vi är även medvetna att vi genom en analys av det 
utvalda materialet inte kommer kunna uttala oss om hela gruppen eller likväl grupper i 
övrigt.  
 
Vi inhämtad vår empiri genom att kopiera de skapade inläggen direkt från webbplatsen och 
sammanställa dem till ett löpande material. Alla inlägg infogades i ett kalkylblad där varje 
inlägg numrerades och kategoriserades utifrån eget inlägg eller besvarande inlägg. Denna 
första kategorisering gjordes utifrån informationen som Facebook använder för att göra 
liknande kategorisering. Vi var tvungna att justera den empiri som vi inhämtade genom att 
ta bort en del information som vi ansåg ej vara relevant för vår studie. Vi valde där att ta 
bort bilder i det empiriska materialet. I vår bedömning var bilderna till för att personifiera 
eller beskriva sändaren för andra och vi ansåg genom detta att de inte var relaterade till 
inlägget.  
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3.3 Aktuella avgränsningar 

Identitetsproblemet är en del av det förtroendeproblem som S. L. Lai et al (2008) beskriver. 
Genom förtroendeproblemet kan vi inte med fullständig säkerhet bestämma identiteten och 
således behöver vi göra ett sådant antagande. För att kunna göra en analys av könsroller 
behöver vi bortse från identitetsproblemet. Då tekniken gör det möjligt att könstillhörighet 
kan avvika mellan användarens verkliga könsroll och den identitet användaren har inom det 
virtuella nätverket. Vi gör antagandet att användarens virtuella identitet anger användarens 
korrekta verkliga identitet på alla aspekter och således gör vi våra antaganden om genus på 
detta. 
 
När det gäller använd litteratur som behandlar direkt virtuella sociala medier har vi avsett 
att endast använda litteratur från 2002 och år därefter. Däremot gällande litteratur i övrigt 
används både nyare och äldre utgåvor. Denna avgränsning har vi sett nödvändig att göra då 
tekniken utvecklats under senare tid och även sociala medier i helhet.  
 
Då det återfinns en skillnad i hur en medlem tillträder öppna och slutna grupper inom 
virtuella Communities så blir frågan relevant för vår undersökning om vårt val av ett öppet 
undersökningsobjekt påverkar resultatet. Inträde i öppna grupper i vår definition sker utan 
befintliga gruppmedlemmars accepterande medans inträde i slutna grupper till viss del 
påverkas av befintliga medlemmar eller av gruppansvariges handling. Genom valet att 
studera en öppen grupp kommer vi således inte kunna göra några antaganden om slutna 
grupper. Samtidigt som vi har en tro att det i slutna grupper kan skapas en högre 
gemenskap vilket uppmanar till mer interaktion så gör vi antagandet att öppna grupper 
representerar en större del av det totala antalet grupper inom virtuella Communitys, vilket 
innebär att vi ändå ämnar studera en majoritet av grupptyperna. Men vi kan inte besvara 
frågan om hur valet av en öppen grupp har påverkat vårt resultat.  
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3.4 Säkerställa vår utvalda grupp 

För att på ett övergripande sätt säkerställa att vår utvalda grupp inte är speciellt avvikande i 
förhållande till andra grupper inom Facebook görs valet att jämföra gruppen med två andra 
grupper. Jämförelsen kommer endast att övergripande komparativt studera grupperna mot 
varandra. Vi har genom detta valt ut två grupper vilka vi sett är lämpliga att jämföra med 
vår studerade grupp. 
 
Den första gruppen som valdes är Piratpartiet till riksdagen 2010. Valet baserades på att 
hitta en liknande grupp inom samma intresseområde, intressegrupp – politik. Gruppen 
Piratpartiet till riksdagen 2010 har 2820 medlemmar. Gruppen har en beskrivning vilken vi 
vid en övergripande analys ser ge medlemmarna vissa riktlinjer, som att diskussionerna 
skall följa etiska normer. Gruppen ses syfta till att stärka valresultatet för partiet, där vi 
även ser namnet uttrycka gruppens syfte. I gruppen ser vi det förekomma aktiva 
diskussioner i loggutrymmet där även besvarande görs av olika inlägg, innehållet i 
diskussionerna ses övergripande kretsa kring gruppens syfte och närliggande ämnen. 
(http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&story_fbid=218026029470&id=629269470
#/group.php?gid=53862237366, 3 januari 2010)  
 
Den andra gruppen som valdes ut är Vi som alltid är ute i sista sekunden, fast vi hade gott 

om tid från början. Gruppen återfinns under en annan kategori än vår utvalda grupp 
Avskaffa TV-licensen, nämligen Organisationer – Yrkesorganisationer. Gruppen har 37775 
medlemmar och en beskrivning över dess syfte. Beskrivningen ses vara en riktlinje för 
vilka som bör vara medlemmar och beskriver att syftet med gruppen är att ge stöd till 
varandra. I gruppen ses det även förekomma aktiva diskussioner där inlägg besvaras och 
utvecklas till diskussioner. (http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&story_fbid=21 
8026029470&id=629269470#/group.php?gid=257178530104, 3 januari 2010) 
 
I den första övergripande anblicken av grupperna ser vi inga stora skillnader mot vår 
utvalda grupp. Båda grupperna har manliga och kvinnliga medlemmar där båda könen är 
aktiva i diskussionerna. Båda grupperna har beskrivningar som ger medlemmarna riktlinjer 
för gruppernas syfte. Dock ser vi att båda grupperna har en något mindre beskrivning i 
jämförelse med gruppen Avskaffa TV-licensen. Grupperna är även mindre i antalet 
medlemmar. Genom denna jämförelse av grupperna gör vi nu antagandet att vår grupp inte 
utmärker sig anmärkningsvärt mycket från de jämförda grupperna på de analyserade 
punkterna. Även om vi inte kan göra antagandet att vår grupp Avskaffa TV-licensen 

representerar en normalgrupp inom Facebook så har vår jämförelse visat att den inte har 
helt unika egenskaper och inte är vitt skild från övriga grupper. 
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4  Teoretisk referensram 

I följande kapitel önskar vi ge läsaren en ytterligare beskrivning över den tidigare 

forskningen kring vårt valda problemområde. Vi önskar även ge en beskrivning över de 

teoretiska områdena vi ämnar använda för att tolka vår empiri.  

 

 

4.1 Teoribildning kring virtuella medier 

Axelsson (2004, s.50f) beskriver att status kan skapas inom virtuella nätverk. Dels genom 
användarens sätt att vara medlem där betalande och icke betalande medlemmar ses skilda 
åt, men att även status kan uppstå över tid då lång aktivitet av en medlem i gruppen skapar 
en skillnad mot andra medlemmar. För att likna detta med vår utvalda undersökningsgrupp 
skulle skaparen av gruppen kunna erhålla en högre status om denne är aktiv över lång tid. 
Status bör även då kunna uppstå genom skaparens sätt att vara medlem i gruppen, på ett 
liknande sätt som Axelsson (2004, s.50f) beskriver om olika medlemmars behörighet i 
gruppen. Genom att vara initiativtagaren till skapandet av gruppen bestämmer även 
skaparen innehållet i beskrivningen över gruppen, dess mål och syften, som tidigare nämnt 
under kapitel två gällande normbildande ramverk.  
 
Axelsson (2004, s.50f) beskriver även, som tidigare nämnt under avsnitt 2.1 att importering 
av vissa egenskaper hos användaren sker till den virtuella världen. Men hur mycket följer 
då med in i den virtuella världen? Brown (2002) för en diskussion om att den materiella 
kontextens regler för diskussioner i en virtuell grupp inte alltid är de samma som i 
verkligheten.  Om vi försöker tolka vad Brown (2002) menar med regler ser vi det som att 
teknologin skapar en möjlighet att förflytta användaren till en plats. En virtuell plats där 
kopplingen till det riktiga, livsvärlden, inte alltid är uppenbar och diskussioner kan sväva 
utanför livsvärldens riktlinjer. Om vi då gör ett iakttagande eller en observation på ett 
intressant fenomen som uppkommer i de virtuella miljöerna som efterliknar fenomen i 
livsvärlden. Är då detta något importerat eller skapat eller påverkar de två världarna 
varandra?  
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MacDonnell et al (2009, s.2f) beskriver just denna frågeställning inom arbetsgrupper i 
företag och att den avancerade informationsteknologin som skapats under senaste årtiondet 
fundamentalt förändrat sättet människor interagerar och kommunicerar. MacDonnell et al 
(2009, s.2f) beskriver en genomförd studie kring virtuella gruppers effektivitet och 
produktivitet i jämförelse med traditionella, där resultatet visar att virtuella grupper inte 
skall ses sämre än verkliga. MacDonnell et al (2009, s.1f) beskriver även hur forskningen 
tidigare försökt söka förståelse för den interaktion som återfinns i virtuella miljöer men att 
utvecklingen kontinuerligt skapat nya möjligheter för kommunikation. Möjligheter som tar 
kommunikationen ett steg närmare ansikte mot ansikte vilket kontinuerligt skapat nya och 
outforskade områden. Samtidigt verkar det finnas en tvist mellan varför människor väljer 
att inträda i de virtuella miljöerna vilket kan ses intressant när frågorna studeras om vad 
som händer i grupperna.  
 
Likt Matzat (2009) tidigare beskrivit så kan vissa sociologiska egenskaper uppträda i vissa 
grupper. Är det ett resultat av att medlemmarna är med i gruppen av samma anledning? En 
relevant fortsättning på frågan blir således varför medlemmar inom virtuella Communities 
väljer att inträda i grupper. Matzat (2009) beskriver olika förklaringar till varför människor 
väljer att inträda i virtuella grupper i Communitys. Orsaker som att behovet finns av utbyte 
av social kontakt, medicinsk hjälp, utbyte av företagserfarenheter, diskussioner av 
akademiska ämnen, i syfte att utbilda eller hitta andra som delar samma livsstil och intresse. 
(Matzat, 2009) Individer kan alltså gå med i olika virtuella grupper av olika anledningar. 
Men betyder det att alla medlemmar i en grupp är med av samma anledning? Borde inte 
olika individer kunna vara med i samma grupp av olika orsaker och kanske även i olika 
nätverk av olika anledningar? Då som tidigare nämnts i det inledande kapitlet återfinns 
olika typer av sociala nätverk. Lloyd (2009) beskriver en jämförelse mellan professionella 
och sociala nätverk, att anledningar till varför människor deltar i professionella nätverk är 
utifrån behovet att kommunicera arbetsrelaterade frågor. Enligt Lloyd (2009) finns tecken 
på att människor tar steget från att interagera med andra i sociala nätverk till att göra detta 
via mer professionella kanaler.  
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4.2 Retorik 

Retorik kan beskrivas som konsten att tala och uttrycka sig. Det retoriska ämnet kan delas 
upp inom flera olika delar. Vi ämnar vidare för vår studie att fördjupa oss i retorikens tre 
grundläggande resurser som kan användas för att övertyga och övertala andra. Hellspong 
(2004) beskriver de tre typer av medel för att övertala andra: ethos, logos och pathos. Ethos 
är talarens karaktär, pathos är förnuftet samt känslorna talet väcker och logos är själv orden. 
(Hellspong, 2004, s.50f) Vi kommer här förklara de tre olika medlen lite djupare för att 
skapa en bredare förståelse för begreppen.  
 

4.2.1 Logos och logosargument 

Logos är själva orden som används för att förklara händelser, problem och slutsatser vilka 
kan ses som bevis på tankar. Hur texten uppnår sin logos beror alltså på hur frågor, 
påståenden, problem och slutsatser förklaras som språk. (Hellspong, 2004, s.50f) Ett annat 
sätt att beskriva detta övergripande inom texter kan ses som textens genre (Hellspong, 
2001, s.101). Bo Renberg (2006) beskriver att logos är den viktigaste faktorn som talaren 
eller författaren har för att påverka mottagarna. För att argumenten ska kunna påverka 
måste området vara relevant, logiskt och hållbart för mottagaren. En person som har djupa 
kunskaper har därför en fördel att påverka andra via logos mot en person med ytliga 
kunskaper. På fråga om vilka egenskaper som kännetecknar en duktig lärare är svaret oftast 
att hon är kunnig och bra på att förklara. Med andra ord så är hon duktig på att använda 
logos. Författaren kan genom detta utesluta eller undanhålla information påverka och vinkla 
budsket som förmedlas. (Renberg, 2006, s.185f) 
 
Logosargument öppnar och bjuder in till fortsatt diskussion. Användningen av ett 
logosargument kan beskrivas som när man stödjer ett påstående med beskrivande 
resonemang kring området. Ett logosargument syftar mer till sunt förnuft än ett bindande 
bevis, menat att tankegången utvecklas rent sakligt som lyssnarna sedan kan granska. Ett 
exempel på resonerande logosargument kan vara ”Han har inte druckit alkohol eftersom 
han varken talar, rör eller beter sig konstigt”. Beskrivande logosargument är accepterat av 
läsare och lyssnare om det framstår som sant och troligt. Hur väl texten skrivs och hur rik 
den är på information påverkar trovärdigheten. (Hellspong, 2004, s.249ff)  
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4.2.2 Ethos och ethosargument 

Ethos bygger på personlighet, trovärdighet och hur bilden av författaren avspeglar sig i 
texterna samt vilken roll författaren tar. Ethos är viktigt för att få människor att lyssna och 
helt avgörande för att övertyga dem. Det är inte bara vad som sägs utan också vem som 
säger det som har betydelse. Beroende på hur författaren framhåller sig kan han uppfattas 
på olika sätt. Hur texten framhäver sig har stor betydelse för om budskapet ska nå fram till 
läsaren. Om inte budskapet når fram har sanningshalten i informationen ingen betydelse. 
(Renberg, 2006, s.187) Ett gott ethos skapas genom trovärdighet, trygghet, meriter och 
egenskaper. Det är viktigt att argument och framförande är konsekvent. Alltså bör 
författaren utge sig för att vara en intellektuell person med god sedlighet. Beroende på hur 
en författare förhåller sig i texten kan han få ett gott rykte men för att upprätthålla ryktet 
krävs det att författaren ständigt ser efter sin framhållning. (Elmelund, 2008, s.123 - 141)  
 
Att söka och prata ur sin auktoritet kan ses som ett sätt att höja sin egen status vilket 
Hellspong (2004) kallar ethosargument. Ett exempel på ett ethosargument kan vara att en 
individ anser att hon kan mer om ett område än någon annan eftersom hon jobbar inom 
detta område och därför använder detta som argument. Andra sätt att övertyga utan att 
skriva det explicit i text kan till exempel vara att tala eller skriva tydligt, kunnigt, ärligt och 
uppriktigt. Författaren kan även argumentera utifrån vad någon annan sagt eller till exempel 
vad en tidning skrivit och på detta sätt höja sin trovärdighet. Ethosargument kan också syfta 
till att övertala genom att hänvisa till läsaren. Exempel på detta kan vara ”Du vet hur det 
brukar bara”. Ethosargument används i syfte att avsluta diskussioner speciellt då författaren 
eller talaren hänvisar till sin egen auktoritet. Därför är det ofta så att ethos argumenten finns 
i slutet på varje argumentation. (Hellspong 2004, s. 251ff) 
 

4.2.3 Pathos och pathosargument 

Pathos kan ses som de känslor som författaren väcker hos läsaren.(Hellspong, 2001, s.101) 
Pathosargument handlar om argument som väcker direkt känslor hos mottagaren. I en text 
kan detta återspeglas av författarens närvaro eller frånvaro i texten, medans i tal kan det 
vara att man säger något med en suck eller speciell ton för att uttrycka känslor. Texter kan 
vädja till känslor genom att använda till exempel starkt laddade ord, grova ord eller 
skällsord. Exempel på känslor som kan framkallas hos mottagaren är ilska, medlidande 
eller sympati. Användaren av pathosargument måste också vara försiktig med att visa 
känslor för att om inte mottagaren kan ta åt sig och leva sig in i de förmedlade känslorna så 
kan det få motsatt effekt. Om mottagarna är kalla för känslorna kan budskapet vara 
meningslöst och uppfattas avstötande, istället för att det hjälper till att påverka och göra 
nytta för syftet. Hellspong (2004, s.254ff) 
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4.3 Genus 

Eriksson-Zetterquist et al (2006, s.304ff) beskriver att en stor del av organisationsteorin är 
utvecklad från manligt perspektiv och genom det bortser den ofta från könsskillnader. 
Kvinnor betraktas i bästa fall som jämställda med män, men i värsta fall betraktas kvinnor 
långt utanför fokus. Då könsroller kan ses som ett kulturellt fenomen måste analyser kring 
organisationer ta hänsyn till könsskillnader. Inom det svenska språket används idag både 
genus och kön för att beskriva och skilja den biologiska delen av kön från den sociala 
konstruktionen av kön. Forskning kring organisationer i ett könsperspektiv delas idag ofta 
upp i ett strukturalistiskt och ett processuellt perspektiv. Det strukturella perspektivet 
försöker förklara kvinnor och mäns olika förutsättningar i organisationers strukturer. Som 
studier kring skillnaden mellan kvinnor och mäns positioner inom organisationer och att 
kvinnor ofta är underställda män. Det processuella försöker förklara kön som en social 
konstruktion som forskning i ämnen där vi har skilda förväntningar mellan män kvinnors 
prestationer. En av processerna som bidrar till att skapa könsskillnader mellan män och 
kvinnor är hur personer medvetet konstruerar könskillnader. Med detta menas vad som är 
ett lämpligt beteende ur ett könsperspektiv i den aktuella organisationen. (Eriksson-
Zetterquist et al 2006, s.304ff) 
 
Ett sätt som ofta används när man beskriver organisationer utifrån kön är att man använder 
en maskulin eller feminin metafor. En maskulin metafor lyfter fram egenskaper som 
målinriktad, effektiv och konkurrensmässig. Andra maskulina egenskaper ses som 
objektivt, handlingsorienterat, självsäkert, tävlingsinriktat, kontrollerat och analytiskt. En 
feminin metafor beskrivs som medkännande, stödjande, vänlig och omhändertagande. 
Andra feminina egenskaper är känsloorienterade, beroende, samarbetande, accepterande 
och intuitivt. Alla dessa ovanstående egenskaper och associationer ses vara kulturellt 
konstruerade. Skillnader mellan feminint och maskulint finner man även inom språket hur 
människor uttrycker sig. Exempel på detta är när maskulina uttryck som att penetrera 

marknaden eller användningen av sport och sex metaforer. (Eriksson-Zetterquist et al, 
2006, s.316f) 
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4.4 Påverkan 

Sjölund (1979) beskriver att förutsättningen för att påverkan skall kunna ske är att det 
försiggår någon form av kommunikation mellan de inblandade. Kommunikationen kan vara 
verbal eller icke-verbal. Den kan även vara direkt eller indirekt. Kommunikation är 
dubbelsidigt. Med detta menas att kommunikationsprocessen består av sändare och 
mottagare. Här är det viktigt att sändaren uttrycker sig på ett sådant sätt att mottagaren kan 
uppfatta budskapet korrekt. I detta sammanhang spelar kopplingen tillbaka från mottagaren 
en stor roll. I praktiken sker ofta påverkningskommunikationen i en riktning på grund av att 
mottagaren av praktiska eller principiella skäl är förhindrad att kommunicera tillbaka. Även 
inställningen hos mottagaren till mottagligheten av meddelandet som någon försöker 
förmedla spelar en stor roll. (Sjölund, 1979, s.206f) 
 
Sjölund (1979) beskriver att storleken på gruppen har viktig betydelse för 
påverkningsprocessen. Efter att gruppen vuxit och blivit större än en viss nivå blir 
processen att direkt påverka en enskild individ svårare. Detta betyder att när gruppen växer 
drar fler och fler medlemmar sig undan för direkt påverkan och istället framträder det 
nyckelpersoner inom gruppen som tolkar och tar ställning till informationen.  
Dessa nyckelpersoner vidarebefordrar sedan sina värderingar till övriga 
gruppmedlemmarna. De nyckelpersoner som växer fram kan vid sammankomster få en 
betydande roll för gruppens ställningstagande. (Sjölund, 1979, s.217f) 

4.5 Teoribildning kring grupper 

En social grupp kan definieras som en eller flera individer som är samordnade och 
ömsesidigt beroende av varandra. Gruppen kan beskrivas som ett nätverk av relationer 
mellan individerna inom gruppen. Två intressanta gruppformer är den formella och 
informella gruppen. De formella grupperna kan ses ha tilldelats mål och regler för dess 
verksamhet. Med informella grupper menas grupper som uppkommigt utan att de varit 
planerade. De har då inte heller formellt tilldelats arbetsuppgifter, mål eller regler. 
Grupperna kan även ses som primärgrupper där ursprungsmedlemmarna är viktiga för att 
upprätthålla gruppen och är ej utbytbara. De kan även dels som sekundärgrupper vilka 
fortsätter att existera även om dess medlemmar byts ut helt eller delvis. Några av de 
vanligaste orsakerna till att sociala grupper uppstår är individers behov av trygghet, status, 
samvaro, inflytande, allmänna intressen och kulturell gemenskap. Till skillnad från grupper 
ses individer ha attityder och värderingar medans grupper istället ses inneha normer. I 
skillnad mot värderingar är normer ett socialt fenomen vilket inte avgränsas till enskilda 
individer. När begrepp som grupptryck används så är det inte gruppen som tvingar en 
individ till något utan en eller ett antal individer inom gruppen som utövar påtryckningar. 
Då det är en individ som kan tänka och känna, kan inte en grupp ses göra det samma. När 
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en grupp sägs tänka eller känna betyder det inte annat än att många individer inom gruppen 
tänker eller känner samma sak. Inom grupperna finns det alltid en person eller några få som 
påverkar gruppen till största del. Detta faktum talar emot förställningar som att alla inom 
gruppen påverkar varandra till en ömsesidig grad. (Abrahamsson & Andersen, 2005, 
s.114f) Innan en samling individer kan betecknas som en grupp måste det föreligga någon 
form av interaktion. I samband med denna interaktion utvecklas de förhållanden som 
kännetecknar grupplivet och dessa kan beskrivas dels som att medlemmarna enas om ett 
eller flera motiv eller mål, som bestämmer den riktning i vilket gruppen rör sig. Dels att 
medlemmarna utvecklar normer som sätter gränser för de ömsesidiga förhållandena som 
kan upprättas och för den aktivitet som bedrivs. Dels om samspelet fortsätter, stabiliseras 
en uppsättning roller och gruppen differentieras mera från andra grupper. Samt om 
medlemmarna tycker om varandra eller inte skapas möjligheter för nät av ömsesidiga 
relationer att utvecklas. (Sjölund, 1979) 
 
Vad är då de karakteristiska dragen för en grupp? Sjölund (1979) beskriver vad som är en 
grupp utifrån tre kännetecken.  Första kännetecknet är att gruppen har ett mål och syfte, 
men som vilket kan vara både konkret, abstrakt och mer eller mindre väsentligt. Det andra 
kännetecknet är att gruppen har en riktning, mot målet, från målet, eller stillastående. 
Riktningen markeras av ledningen eller av bristen på ledning och ledningen kan vara en, 
flera eller alla. Det sista kännetecknet är att gruppen har en struktur, som beror på mål eller 
riktning.  Den kan vara lösare eller fastare och inrymma flera eller färre av de nödvändiga 
rollerna.(Sjölund, 1979, s.42f) 
 
En indelning som kan göras av sociala grupper är mellan medlemskaps grupper och 

referens grupper. Medlemskaps grupper kan ses som enkla grupper där individerna som är 
medlemmar känner sig neutrala i- eller oberoende av gruppen. Exempel på en sådan grupp 
är arbetsplatsen som många gånger ses som en medlemskaps grupp. Referensgrupperna är 
grupper som individer försöker anpassa sig till för att bli uppskattade. En referens grupp är 
för en individ en viktig plats i förhållande till sig själv eftersom individen utvärderar sig 
själv utifrån denna och söker tillhörighet till gruppen. Samtidigt behöver man inte vara 
medlem i sin referens grupp utan det är hur gruppen ses utifrån individen som är avgörande 
för om den är en referensgrupp eller ej. (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1998, s.32f)  
Grupper kan beskrivas som att de genomgår fem stycken stadier. Det första stadiet är 
formering och präglas av stor osäkerhet. Det andra stadiet består av konflikter och turbulens 
inom gruppen. Inom det tredje stadiets etableras sammanhållning och relationer. Det fjärde 
stadiet är gruppens effektivitets skede då uppgiftslösning fungerar fullt ut. Det femte och 
sista stadiet är gruppens upplösning.  (Abrahamsson & Andersen, 2005, s.115) Det femte 
och sista stadiet som Abrahamsson & Andersen (2005, s.115) beskriver kring gruppens 
upplösning pekar även Matzat (2009) på när han beskriver att orsaker som free-riding, 
trovärdighet och interaktionsproblem som leder till ett slut i gruppens livscykel. Vad menas 
då med att en virtuell grupp dör ut? Groh & Rappel (2009) beskriver att de egenskaper som 
utmärker en grupp förutom den teknologiska beteckningen grupp är: periodiska 
interaktioner mellan medlemmarna, strukturerade interaktioner mellan medlemmarna, en 
även om inte uttalad överrenskommen inställning till normer och värderingar samt en 
känsla av gemensamhet. Vi tolkar detta som att upplösningen av en grupp kan ha två 
innebörder, antingen ses gruppen ha upplösts och raderats eller så har de egenskaper som 
Groh & Rappel (2009) beskriver upphört att existera inom gruppen. 
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4.5.1 Subgrupperingar 

Vad är då skillnaden mellan grupper och subgrupper? Schein (1992, s.254f) beskriver att 
skillnaden mellan grupper och subgrupper beror på hur vi individuellt definierar grupper 
utifrån olika syften. Exempel på detta är att om man ser samhället som en grupp kan 
organisationer bli subgrupper. Om man ser till organisationer som grupper kan man se olika 
divisioner och avdelningar inom organisationen som subgrupper. (Schein, 1992, s.254f) Så 
beroende på vad man studerar så kan definitionen för grupp och subgrupp variera.  
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998) beskriver att subgrupper är mindre grupper inom 
stora grupper och att vissa forskare använder beteckningen subgrupp för att beskriva 
informella grupper inom organisationer. Uppkomsten av subgrupper är en effekt av att den 
stora gruppen inte fungerar bra och faktorerna som påverkar detta kan vara många. Det kan 
exempelvis vara anledningar som kan ha att göra med tiden individer spenderat i den stora 
gruppen, att man går ihop mot de som är nya eller geografiska anledningar. Subgrupper kan 
också skapas på grund av att individer dras mot varandra genom exempel likheter, 
olikheter, intressen, uppgifter, status, värderingar och känslor. En speciell typ av subgrupp 
är kontragruppen, denna grupp binds samman genom gruppens ständiga opponering emot 
den stora gruppen. I arbetsgrupper är chansen att subgrupper uppstår större inom stora 
grupper. (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1998, s.32f) 
 
Om nu subgrupper kan skapas genom att individer dras till varandra på grund av orsaker 
som status, känslor och värderingar är det ett intressant uppmärksammande att Axelsson 
(2004) i sin studie kommer fram till att det finns statusskillnader mellan individer inom 
virtuella miljöer och att dessa är delvis importerade från verkligheten. Det är även 
intressant att Hellspong (2001, s.13f) beskriver att författaren kan väcka känslor hos 
mottagare genom textbaserade medier. Vår tolkning av detta är att det torde styrka 
möjligheten till förekomst av subgrupperingar inom virtuella grupper. 
 

4.5.2 Värderingar och normer 

 
Värderingar och normer är intressanta eftersom de delvis uttrycks genom retoriken. För att 
kunna undersöka värderingar krävs det en förståelse för vad värderingar är. Värderingar 
beskrivs som en ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd är att föredra 
framför ett annat handlinssätt eller sluttillstånd. Värderingar fungerar som normer, de 
vägleder hur man ska förhålla sig i olika situationer, vilken inställning man ska ha, hur man 
ska utvärdera och bedöma samt hur man ska uppföra sig emot andra. Ett företag eller 
organisation kan också ha värderingar och dessa beskrivs som en riktning för 
organisationsmedlemmarnas beteende. (Bang, 1999, s.50ff) 
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Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998) beskriver att normer reglerar hur individer inom en 
grupp uppträder. Normer ses inte som bra eller dåliga men i arbetsgrupper ses normer 
istället som relevanta eller icke relevant. De viktiga normerna är de som är målorienterade, 
alltså de normer som är relaterade till gruppens uppgift och dess interaktion. (Lennéer-
Axelsson & Thylefors, 1998, s.38) Även Bang (1999) beskriver att normer är något som 
omfattar allt beteende som i gruppen förväntas, accepteras eller stöds, oavsett uttalat eller 
inte. Efterföljande av normer resulterar ofta i belöning och uppmuntran för individen 
medan ovilja att följa normerna kan resultera i olika typer av straff. (Bang, 1999, s.54) 
Kopplingar kan här dras till det Matzat (2009) beskriver inom virtuella grupper och det 
normbildande ramverket, där ramverket fungerar som samhällsregler eller riktlinjer för 
gruppen. 
 
Som Abrahamsson & Andersen (2005) beskriver har organisationen normer och 
individerna inom organisationen värderingar. Utifrån detta tolkar vi det Bang (1999) 
beskriver med att organisationen kan ha värderingar, som att flertalet personer inom 
organisationen kan ha likvärdiga värderingar. Eller att ett antal individer som Sjölund 
(1979) benämner nyckelpersoner skulle ha likvärdiga värderingar eftersom dessa har en 
stark påverkan på den övriga gruppen och därigenom kan ses som representanter för 
gruppen. 
 

4.5.3 Grupptänkande 

 
Grupptänkande beskriver Eriksson-Zetterquist et al (2008) som att gruppen skapar sig en 
felaktig eller missvisande bild av olika förhållanden och på så sätt underskattar vad som 
måste göras för att hantera problemet. Några av anledningarna till grupptänkande är att 
gruppens kompetens och moral är överskattad, att alltför enkelspårikt eller begränsat 
tänkande och problematisering existerar eller att en benägenhet finns att dela uppfattningar 
och kontroll över vad som är legitima diskussionspunkter. I många fall beror 
grupptänkande på att individer inte vågar säga emot andra individer eller väljer att inte 
lyssna till andra. Men det kan likväl bero på att individerna inom gruppen har för höga 
tankar om sig själva och på så sätt överdriver tilltron till sina förmågor. (Eriksson-
Zetterquist et al, 2008, s.120) Schmidt et al (2005, s.40) beskriver att homogenitet är 
huvudorsaken till att grupptänkande uppstår. 
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5  Andra metodavsnittet 

I följande kapitel önskar vi nu beskriva valet av metod för vår undersökning. Vi önskar 

beskriva hur den textanalytiska metoden fungerar och hur vi kommer använda den samt att 

beskriva hur analysen skall genomföras och slutligen hur vi tänker angripa texten. 

Avslutningsvis följer ett kort stycke där vi redogör för avgränsningarna i textanalysens 

genomförande.  

 

 

5.1 Den textanalytiska metoden 

Som tidigare beskrivet i det första metodavsnittet så har vi valt en textanalytisk metod för 
att analysera vår insamlade empiri. Metodvalet för vår undersökning baseras på att all 
interaktion inom gruppen syns i det skrivna språket. För att skapa förståelse kring vår 
frågeställning så måste texten analyseras vilket leder till vårt val av en textanalytisk metod. 
Som Hellspong & Ledin (1997, s.11f) beskriver så är många texter som finns runt om oss 
resultatet av andras tankar och handlingar. Som texter i tidningar, texter i manualer och 
texter på Internet. Textanalys är ett sammanfattat begrepp för hur man systematiskt kan 
analysera texter för att skapa en djupare förståelse om dem. (Hellspong, 2001, s.13f) Vår 
utvalda text kan genom detta ses som en brukstext, då vi tolkar den som att innehålla 
människors tankar och handlingar. Hellspong (2001, s.13) menar även att brukstexter är 
texter som skiljer sig från skönlitterära texter. Med text menas allt sammanhängande språk, 
inte endast text utan även samtal och diskussioner, vilka även kan finnas på papper 
(Hellspong, 2001, s.14). 
 
Bara genom att läsa en text menar Hellspong (2001, s.13f) att man redan startat en 
textgranskning, men genom att ha en metod för att granska texten blir analysen av texten 
mer systematisk och djupgående. Med en systematisk analys av texten kan man framhäva 
och få en annans syn av texten. Beroende på vilket syfte som finns med analyserandet av en 
text så återfinns olika metoder, som en stilanalys, en retorisk analys eller en 
argumentationsanalys. (Hellspong, 2001, s.13f) 
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5.1.1 Kritiken mot textanalysen i form av subjektivitet 

Alan Mckee (2003) beskriver att vissa forskare bland annat inom det kulturella ämnet anser 
att textanalys inte är ett särskilt vetenskapligt sätt att få fram information. Speciellt är det 
två aspekter som kritiseras för att inte vara vetenskapliga. Först så produceras det ingen 
kvantitativ kunskap. De möjliga tolkningarna som skapas är inte baserade på procentuell 
sannolikhet av hur många människor som kommer göra sådana tolkningar eller hur många 
människor som har gjort dessa tolkningar tidigare. Det andra antagandet handlar om att 
denna metod inte går att upprepa. Detta är ett centralt problem eftersom många forskare 
inte anser att en teori är accepterad innan den har testats genom upprepning av andra. Dessa 
två problem uppstår genom att informationen som behandlas tolkas och förklaras på olika 
sätt av olika personer med olika bakgrunder. Så genom textanalysens subjektivitetsproblem 
skapas det svårigheter för denna typ av forskning att försvara sig. (Mckee, 2003, s. 118ff)  
 
Men det som stärker skälen till att göra en textanalys är att det fortfarande är värdefull 
kunskap som framkommer trots att det inte är en helt vetenskaplig metod som används. 
(Mckee, 2003, s. 118ff) Även de forskare som är emot subjektiva textanalyser medger att 
de vetenskapliga metoderna inte är det enda sättet att få fram information. Mycket historisk 
forskning bygger just på subjektiva analyser.  Det finns inget rätt sätt att samla in data eller 
tolka data, precis som att det inte finns någon rätt fråga att ställa inom alla områden. 
(Mckee, 2003, s. 120-123) 

5.1.2 En diskussion om hur vi hanterar subjektivitetsproblemet 

När vi således genomför textanalysen tar vi utgångspunkt i en textanalytisk metod och 
använder den för att systematiskt analysera vår empiri. Genom en strukturerad metod för 
textanalys där frågorna till texten är styrda, i vårt fall utifrån Hellspongs (2001) metoder, så 
minskas subjektivitetsproblemet kring frågorna men kvarstår kring vår tolkning av svaren.  
För att hantera subjektivitetsproblemet med hur vi tolkar texten när vi ställer frågorna till 
den försöker vi minska problemet genom att utföra analysen på skilda håll. Detta ser vi är 
möjligt då vi är två personer som kan genomföra hela analysen på skilda håll, för att sedan 
slutligen föra diskussion om våra resultat. Genom diskussionerna uppstår en enad analys 
där olikheterna diskuteras fram till en enad syn. Subjektiviteten är trotts allt ett måste och vi 
använder den för att skapa vårt resultat och tolkningen består bland annat av den 
förkunskap som vi har med oss innan. Alltså kommer vår egen syn påverka vad vårt resultat 
blir då det är omöjligt att vara helt objektiva och neutrala. Men vi är således medvetna om 
denna svårighet och att vårt resultat mer eller mindre kommer färgas av oss som författare, 
men att våra val minskar subjektivitetsproblemet.  
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5.2 Analysens genomförande 

5.2.1 Ramverksanalys 

Till en början behöver en analys genomföras över gruppens beskrivning och namn, vilket vi 
fortsättningsvis benämner som gruppens ramverk. Denna del av analysen kommer således 
benämnas ramverksanalys i vårt nästkommande kapitel. Som tidigare nämnt under det 
första kapitlet har grupperna inom Facebook en beskrivning. Då vår utvalda grupp vid 
första ögonblicket har en omfattande beskrivning gjord av dess skapare, behöver vi 
sammanfatta och klargöra vår tolkning av beskrivningen. Precis som Matzat (2009) 
beskriver så sänder ramverket ut signaler för hur medlemmarna i gruppen förväntas agera. 
Denna behöver i första steget analyseras och beskrivas, där vi ger vår tolkning av vad denna 
innebär samt reflekterar kring hur denna kan påverka medlemmarna inom gruppen. 

5.2.2 Övergripande analys 

Sedan behöver texten analyseras som helhet. Hellspong (2001, s.14) belyser vikten av att 
inte använda alla delar i metoder för textanalys utan snarare fokusera på vissa utvalda 
områden. Delarna som väljs skall baseras på de områden vi syftar till att undersöka och 
vilket motiveras under nästkommande kapitel där vi redogör för frågorna vi valt. Vi 
använder då delar av en strukturell analys, som fungerar som vår övergripande analys 
vilken ämnar till att skapa övergripande förståelse för helheten. Den strukturella analysen 
ämnar till att skapa en bred bild över textens bakgrund och består i vårt fall av två utvalda 
delar. (Hellspong, 2001, s.55-67) I den första delen ämnar vi analysera i vilket 
sammanhang texten uppträder, vilka sändare och mottagare den består av och hur 
kommunikationen sker i texten. Frågorna i den första delen hämtas från delen kontexten i 
Hellspongs (2001, s.62) strukturella analys. Som andra del ämnar vi studera strukturen, 
språket och textens innehåll. Frågorna vi ställer till texten hämtar vi här från den 
strukturella strukturen i Hellspongs (2001, s.63f) strukturella analys. I den övergripande 
analysen studeras alla inlägg i ett övergripande sammanhang. 

5.2.3 Retorisk analys 

 
När den övergripande analysen är genomförd så tittar vi närmare på interaktionen i gruppen 
genom att använda en retorisk analys för att studera texten. Vi använder den retoriska 
analysen för att skapa förståelse kring hur medlemmarna i gruppen försöker påverka 
varandra. Den retoriska analysens syfte är att undersöka hur någon gör för att påverka och 
övertyga med hjälp av ett tal eller en text (Hellspong, 2001, s.100).  
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I den retoriska analysen väljer vi att studera de grundläggande retoriska argumenten som 
kan användas för att övertyga eller övertala, ethosargument, pathosargument och 
logosargument. Med utgångspunkt i den beskrivna teorin i kapitel fyra kring retoriken 
ställer vi frågor till texten. Vi analyserar varje inlägg för sig och ser dem som hela texter, 
genom att ställa frågor till inläggen.   
 
Den retoriska situationen däri varje inlägg uppträder är den första delen i Hellspongs (2001, 
s.100-101) retoriska analys. Här vill vi försöka använda den till att analysera om inlägget 
kan tolkas ha ett påverkande eller övertygande syfte. Som om den som gör inlägget 
försöker påverka någon annan. Som följdfråga undersöker vi om inläggets syfte ses tala för 
eller emot ramverket. Vad vi anser vara ett persuasivt syfte är när ett inlägg ses syfta till att 
påverka eller övertyga med en motivering eller genom att använda andra inlägg som 
motivering. Inlägg där endast medhållande eller instämmande uttrycks ser vi inte ha ett 
persuasivt syfte. Vi är medvetna att även ett instämmande inlägg kan ses som persuasivt, då 
ett instämmande eller medhållande inlägg kan påverka andra. Men vi gör ändå 
avgränsningen att se fåordiga instämmande inlägg som icke persuasiva, genom att vi anser 
syftet med ett sådant inlägg vara för svårt för oss att tolka.  
 
Den andra frågan om vi anser inläggets syfte tala för eller emot ramverket valde vi utifrån 
antagandet att ramverket kan ha påverkat gruppens interaktion. För att få förståelse för vad 
som sker inom en grupp och hur medlemmarna påverkar varandra behöver vi få vetskap om 
hur ramverket kan påverka. Förståelse för ramverket skapas som tidigare beskrivet i vår 
ramverksanalys, men för att förstå hur medlemmar agerar behöver vetskap skapas om hur 
ställningstagandet hos varje medlem är till ramverket. Det inlägget vars syfte ses vara emot 
ramverket är de som har ett annat syfte eller motsägande syfte än den tolkningen vi gör av 
ramverkets rubrik och beskrivning. Ett motsägande syfte kan som exempel ses vara ett 
yttryck att behålla tv-licensen i dess nuvarande form. Vi använder två av de frågor som 
analysmetoden inom den retoriska situationen föreslår vilka vi anser är mest lämpliga för 
vårt syfte med undersökningen. 
 

- Verkar texten ha ett persuasivt syfte? 
 
- Talar syftet för eller emot ramverket? 

 
 
Om vi nu i det första steget besvarar frågan om vi anser texten vara persuasiv följer således 
det tredje steget i den retoriska analysen, att besvara hur sändaren har nyttjat sina retoriska 
resurser. När det gäller hur sändaren använt sina retoriska resurser så undersöker vi närmare 
den delen Hellspong (2001, s.103) benämner som invention, där texten analyseras om hur 
den fått ett innehåll som skall övertyga läsaren om dess budskap. Valet att undersöka vilka 
resurser som medlemmarna använder för att påverka varandra baseras på vår frågeställning, 
där vi väljer att titta på hur man påverkar varandra utifrån retoriska argument.  
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Vi är medvetna om att likt vi beskriver i kapitel fyra så kan påverkan ske på fler sätt än 
endast via valet av argument, då vi såg det möjligt att analysera argumentsvalen i vår 
utvalda typ av text. Vi önskar även studera om sändaren använder sig av något att stödja sitt 
argument med, som med hänvisningen till en allmänsanning eller att hänvisa till en allmän 
uppfattning. Vi ser det intressant förutom att studera valet av argument även se om inläggen 
använder ett stöd som hänvisning, då vi ser användningen av ett stöd som ett sätt att 
uttrycka sig i texten och ett sätt att påverka vilket är en del av vår frågeställning. Vi 
använder två av de frågor som analysmetoden beskriver lämpliga att ställa gällande frågan 
hur texten fått ett innehåll som skall övertyga. 
 

- Ser vi att sändaren använder ethos, pathos eller logosargument i inlägget? 
 
- Använder sändaren allmänsanningar eller andra exempel för att stödja sitt argument, 

i så fall vilka?  

När vi studerat vår empiri har vi i första steget utgått ifrån hur inläggen som helhet 
uttrycker sig och påverkar varandra. Som andra steg i analysen har vi frågat oss om vi 
återfinner skillnader mellan män och kvinnor. När vi som exempel studerar vilket som är 
det vanligast förekommande argumentet så i första steget studerar vi urvalet som helhet, 
varpå vi frågar oss om vi även ser skillnader mellan hur män och kvinnor är representerade 
i förekomsten av argumentet. Vi gör detta val då frågan om skillnader återfinns mellan män 
och kvinnor ses vara sekundär i vår frågeställning.  

5.3 Reflektion i efterhand om metodproblem  

Efter analysens genomförande när vi nu sett att medlemmarnas agerande skiljer sig och att 
vi gör antagandet att en del av orsaken är att beskrivningen och namnet utger ett tudelat 
syfte. Då skulle frågan om inlägget ses vara för eller emot ramverket kunnat skiljas på fler 
alternativ. Genom att dela in inläggen i ett större antal olika syften i både kategorin för och 
emot ramverket så skulle en bättre bild över inläggens tolkade syften kunna skapas. 
 
Ett av resultatet är att vi inte sett några som uttrycker en direkt motsägande åsikt till 
ramverket i vårt urval. Däremot observerade vi en medlem när vi i första steget sökte ett 
lämpligt tidsintervall för vårt urval som vi tolkade uttryckte denna motsägande åsikt. Vi 
skulle istället kunnat genom detta gjort ett större urval och valt fler olika perioder från 
gruppens totala diskussion, för att sedan jämföra dem mot varandra då eventuellt en bättre 
möjlighet skulle funnits att studera motsättningar och grupperingar. Genom mer 
information om fördelningen i hela gruppen mellan kvinnor och män samt med större urval 
så skulle antaganden om hela gruppen kunnat göras. 
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5.3.1 Hur vi tolkar empirin 

För att beskriva hur vi kommer tolka och bedöma inläggen utifrån de tidigare beskrivna 
frågorna följer två inlägg med en förklarande tolkning.  
  
 
 
 
 
 
 Bild?? 
           

Bild 5. Ett utdrag från empirin. 

Beskrivning över hur första inlägget och hur nummer 72 skall klassificeras 

Det första inlägget, nummer 72 skall klassificeras som ett nytt inlägg, då i empirin nya 
inlägg har fet stil och att inlägget inte ses som beskrivet i den första metoddelen, direkt 
besvarande av annat inlägg. Som andra del skall inlägget tilldelas manligt kön då namnet 
Rickard är manligt. När första frågan i den retoriska analysen ställs så studeras inlägget 
utifrån om inlägget ses ha ett persuasivt syfte. Det 72:a inlägget skall ha ett persuasivt syfte 
då syftet skall tolkas vara att påverka andra genom en motivering. Sedan skall klassificering 
göras om inläggets syfte verkar tala för eller emot den tolkning vi gjort av ramverkets syfte. 
För en klassificering för ramverkets syfte skall inlägget ses diskutera finansieringsfrågan 
eller tala för att avskaffa tv-licensen. Inlägg 72 klassificeras som att tala för att avskaffa tv-
licensen.  
 
Gällande vilka retoriska argument som inlägget använder för att påverka använder inlägg 
72 både logos och pathosargument. Delen ”har inga kanaler” skall ses som ett försöka att 
tala till känslor i form av empati hos mottagaren vilket ger ett svagt pathosargument. 
Inlägget som helhet är ett logosargument, genom beskrivande och syftande till logiskt 
tänkande och sunt förnuft. Som övervägande argument använder inlägget logosargument, 
då detta inlägg utmärker sig med logosargument och att pathosargumenten är svaga. Som 
nästa del frågar vi inlägget om sändaren försöker stödja sina argument på allmänsanningar, 
exempel eller allmänna uppfattningar. I inlägg 72 ses inte att sändaren försöker stödja sina 
argument med länkar till området eller att hänvisa till en allmän uppfattning. 
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Beskrivning av hur andra inlägget och hur nummer 73 skall klassificeras  

Det andra inlägget, nummer 73, skall klassificeras som ett besvarande inlägg då det både är 
underliggande med mindre textstorlek i empirin samt i direkt koppling till föregående 
inlägg. Gällande kön skall inlägget klassificeras som kvinna då Cristina är ett kvinnligt 
namn. I frågan om inlägget har ett persuasivt syfte skall inlägget klassificeras som nej 
eftersom våra anvisningar beskriver att kortfattade uttryck med medhållande inte skall ses 
som försök att påverka eller övertyga andra om sitt ställningstagande. Däremot ser vi att 
inläggets syfte är, genom den instämmande inställningen till föregående inlägg, för 
ramverkets syfte i fråga om att avskaffa tv-licens. I inlägg 73 ser vi inte användningen av 
de retoriska argument som vi söker. I inlägg 73 ser vi således inte att sändaren använder 
några stöd för den saknande argumentationen. 
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6  Analys 

I följande kapitel önskar vi för läsaren beskriva resultatet från vår genomförda analys i tre 

steg, vår ramverksanalys, vår övergripande analys samt vår retoriska analys. 

 

 
När vi studerat empirin har vi genomgående i analysen använt teorierna beskrivna i kapitel 
fem för att försöka tolka det vi ser. I den retoriska analysen har teorierna kring retoriken 
legat som grund för att tolka hur påverkan sker mellan medlemmarna i vårt urval, likväl 
som teorierna kring värderingar och normer har hjälpt oss tolka det vi sett i ramverket. En 
sammanställning av resultatet från våra tolkningar i analysen återfinns i bilaga tre. 

6.1 Ramverksanalys 

Som tidigare nämnt så består den första delen av vår analys av att försöka tolka hur vi 
uppfattar beskrivningen för gruppen Avskaffa TV-licensen och hur vi tolkar dess innehåll 
(se bifogad bilaga ett). Till en början ser vi beskrivningen relativt omfattande i antal ord. 
Den innehåller dels hänvisningar till media material som relaterar till ämnet. Beskrivningen 
innehåller även statistik över antalet tv-licensbetalande och icke betalande personer. 
Beskrivningen innehåller även grundarens tankar och reflektioner. För att sammanfatta hur 
vi tolkar beskrivningen och hur vi ser den som ett normbildande ramverk som kan ge 
medlemmarna styrning i gruppen följer nu vår beskrivning. Vi delar in vår tolkning i det vi 
anser texten uttrycka i ord och det vi antar att texten avser med en tolkning från oss hur 
helheten uppfattas.   
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6.1.1 Vad som skrivs med ord 

Övergripande ser vi namnet på gruppen uttrycka ett ställningstagande då vi anser Avskaffa 

TV-licensen ger intrycket att gruppens mål och syfte är att avskaffa den nuvarande formen 
av tv-licens. I första stycket av beskrivningen så uttrycks direkt syftet att använda gruppen 
som ett forum till kreativitet, där uppmaningen är att bjuda in vänner och bekanta för att 
kunna påverka. I beskrivningens andra stycke används en artikel som motivering till starten 
av gruppen som pekar på det grundaren uppfattar som felaktigt.  
 
Vidare i beskrivningen under det tredje stycket ger grundaren sitt ställningstagande till tv-
licensen. Framförallt i vår tolkning ses grundarens problem vara sättet tv-licensen inkrävs 
genom. Även i det fjärde stycket i beskrivningen återkommer samma ställningstagande. I 
de tre efterföljande styckena presenterar grundaren statistik som vi tolkar framförallt 
används för att lyfta frågan om hur tv-licensen ser ut och att läget kan kopplas till 
grundarens problem. I det åttonde stycket diskuterar grundaren varför tv-avgiften är så dyr. 
Här ger grundaren förklaringen att framförallt orsaker som lönekostnader för att 
administrera, driva och licensspana samt den höga andelen icke betalande tv-innehavare är 
skälen till den enligt grundaren höga avgiften.  
 

6.1.2 Vår tolkning av ramverket 

 
Även om vi tolkar budskapet i beskrivningen som att alla är välkomna som medlemmar, så 
ges undertonen att dagens lösning inte är det rätta och genom det bör medlemmen ha 
likvärdiga åsikter som grundaren för att inträda. Vi tolkar det som att grundaren visar upp 
ett förslag och inbjuder till en diskussion att förbättra förslaget, snarare än att ge ett helt 
nytt förslag. Texten ger bilden av att en namninsamling skall skapas vars syfte är med 
styrkan av en stor grupp att påverka till avveckling av tv-licensen. Bilden som vi i vår 
tolkning tror att beskrivningen ger en ny medlem är hur tv-licensen skall avvecklas eller 
förändras. Alltså ser vi ställningstagandet i beskrivningen uppmana till en diskussion runt 
hur tv-licensen skall finansieras snarare än om tv-licensens skall finnas eller inte finnas.  
 
För att sammanfatta vår tolkning av ramverket så ser vi att den ger medlemmarna två skilda 
budskap. Dels ger namnet på gruppen i vår tolkning en stark signal om ett 
ställningstagande. Nämligen att enligt namnet är gruppens främsta syfte att avskaffa tv-
licensen. Alltså att det handlar om att avskaffa före att eventuellt diskutera hur eller om det 
skall ske. I vår tolkning ger beskrivningen det andra budskapet till medlemmarna, att 
gruppen syftar till att föra diskussioner kring ett bättre sätt att lösa finansieringsproblemet 
kring tv-licensen. Genom detta ser vi att ramverket i gruppen kan skapa tvetydiga normer 
då det utstrålar två budskap då namnet på gruppen, Avskaffa TV-licensen, gör ett kraftigare 
ställningstagande än själva beskrivningen. De starka signaler vi ser ramverket uttrycka kan 
kopplas till det som Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998, s.38) och Bang (1999) beskriver 
om normer, att ramverket skapar regler och riktlinjer för hur beteende skall vara i gruppen.  
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Likt även Matzat (2009) beskriver om att ramverk inom grupper kan skapa regler likt de 
som återfinns i samhällen. En annan tolkning vi även gör av gruppens syfte som helhet är 
utifrån problemet vi beskrev i det inledande kapitlet med grupper skapade i syfte att gå 
emot företag. Genom detta sätt att betrakta gruppen tolkar vi dess syfte att vara emot 
företaget som i gruppens fall är Radiotjänst.  

6.2 Övergripande analys 

I den övergripande analysen ämnar vi studera vår utvalda period från gruppens 
diskussioner. Som tidigare beskrivet i vårt första metodavsnitt så publicerades vår utvalda 
diskussionstext, som skall ses som vår empiri (se bifogad bilaga två) under perioden 22 
oktober 2009 till den 21 november och inom gruppen Avskaffa TV-licens. Vi har noterat att 
texten skapats av flertalet olika medlemmar inom gruppen vilka aktivt väljer att agera som 
sändare. Mottagarna är således främst andra medlemmar inom gruppen. Då gruppen är 
öppen för alla medlemmar inom nätverket men även för internetanvändare utanför 
nätverket kan alla internetanvändare ses som möjliga mottagare. När vi studerar texten 
övergripande ser vi att den uppstår kring ämnet och runt den beskrivning som gruppen har. 
 
Vid betraktande av vårt material ser vi att skillnaden mellan olika inlägg är stor i dels 
antalet ord och i det språkliga innehållet. Vissa inlägg består endast av ett fåtal ord vilka i 
många fall är felstavade och därigenom är dem svårtolkade, då inläggets syfte och budskap 
blir svårt att förstå. Andra inlägg ser vi istället vara omfattande på över ett hundratal ord 
vilket ger mer underlag till analysen men samtidigt möjligheten att inlägget innehåller flera 
typer av argument.  
 
Vi ser även att inläggen gör betoning på ord genom en stor användning av versaler. Genom 
detta gör ve antagandet att detta är ett allmänt vedertaget sätt att kommunicera i vår utvalda 
del av gruppen. Argumenten som används i inläggen verkar vara svåra att kunna analysera 
var för sig. Vi ser att inläggen ibland kommer behöva sättas in i sammanhang för att kunna 
tolkas. Det är nödvändigt att sätta in inlägget i sammanhanget då vi ser att inlägg ofta 
tenderar att använda eller hänvisa till det tidigare sändare skrivit eller till ramverkets 
budskap. 
 
 
 
 
  
 

 
 
Bild 6. 
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Antalet sändare i det urval vi gjort från gruppen ser vi vara tämligen jämt fördelat mellan 
kvinnor och män. Dock skall en svag övervikt av män noteras. Däremot ser vi att männen 
står för ett högre antal skapade inlägg. Av de 64 stycken nya inlägg som skapades i vårt 
urval såg vi endast att 25 stycken av de nya inläggen blev besvarade. Det vi noterat är att en 
övervägande del av de 25 besvarade nya inläggen är skapade av män. Totalt noterades 47 
stycken besvarande inlägg i urvalet, där vi återigen såg att männen stod för den största 
andelen. När vi studerar skillnaden mellan det totala antalet inlägg och antalet sändare ser 
vi 27 stycken inlägg vilka ses vara skapade av 15 personer. Genom detta noteras att det är 
15 personer som återkommande skapat inlägg i texten och att de 15 personerna utgörs av 13 
män och två kvinnor. Vidare har vi studerat att av det totala antalet sändare i gruppen utgör 
de 15 återkommande sändarna knappt en femtedel av det totala antalet. Alltså ser vi att bara 
en liten andel av det totala antalet sändare i gruppen är återkommande.  
 
Vi tolkar alltså att ett av sätten kommunikationen sker i texten är genom att medlemmarna 
besvarar varandras inlägg. Men det vi kan urskilja kring det besvarandet som görs av inlägg 
är att diskussionen inte tar vidare fart utan att till största delen andra sändare tillför 
instämmanden och hänvisningar. Detta resulterar i att diskussionen snabbt avstannar. 
 
Det vi noterat i vårt urval är att Radiotjänst kontaktat medlemmarna i gruppen ifråga om att 
kontrollera tv-innehav. Med den från medlemmarna diskuterade upplevda anledningen att 
det genomförs kontroll pågrund av deras medlemskap i gruppen. Innan valet gjordes för 
den slutliga omfattningen av vårt urval som beskrivet i kapitel tre, så betraktade vi 
överskådligt innehållet i hela gruppens diskussioner. Det vi nu kan konstatera är att även i 
materialet utanför vårt studerade urval så förekommer diskussioner om att medlemmarna 
blir kontaktade av Radiotjänst. Det vi kan konstatera är att vissa medlemmar uttrycker en 
känsla av att gruppen är övervakad av Radiotjänst, men i diskussionerna som föregår i 
gruppen ses inte Radiotjänst uttryckligen vara representerad. Men vi gör som beskrivet i 
ramverksanalysen en tolkning att gruppens syfte som helhet är att gå samman mot 
Radiotjänst. Om medlemmarnas tro på att Radiotjänst övervakar gruppen stämmer så tolkar 
vi detta som ett tecken på det S. L. Lai et al (2008) beskriver om övervakning och sätt som 
företag kan hantera problem med virtuella grupper.  
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6.3 Den retoriska analysen 

Värdena i den retoriska analysen skall ses som resultatet av vår tolkning, i denna tabell 
följer den sammanfattade retoriska tolkningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 7. 

 
I det första steget i den retoriska analysen studerade vi om inlägget ansågs ha ett persuasivt 
syfte. Av de totalt 111 inläggen som studerades tolkade vi att 75 stycken hade ett persuasivt 
syfte. Alltså, över två tredjedelar av antalet inlägg sågs i vår tolkning skapats för att 
påverka eller övertyga. Däremot tolkade vi det som att en tredjedel av inläggen inte sågs ha 
ett persuasivt syfte. Då kvinnorna som tidigare beskrivet står för en tredjedel av det totala 
antalet inlägg, ser vi även att av de inläggen som vi ansett ha ett persuasivt syfte att vilja 
påverka eller övertyga, är en tredjedel skapade av kvinnor. Det vi ser är att utifrån vår 
fördelning i urvalet, antalet män och kvinnor, så återfinns samma fördelning mellan män 
och kvinnor i antalet persuasiva syften. När vi studerar inläggen utan persuasivt syfte, ser vi 
att en stor andel utgörs av medhållande, som korta instämmande inlägg.  
   
Sedan studerades huruvida inläggens syfte sågs vara för eller emot ramverkets syfte. 
Resultatet var att 79 av 111 inlägg, knappt tre fjärdedelar sågs ha ett syfte som var för 
ramverket. I dessa inlägg kunde vi urskilja två formationer. Dels formationen som sågs vara 
för gruppens namn och dels den formationen som sågs vara för gruppens beskrivning. De 
som sågs vara för gruppens namn uttryckte starka förklaringar att avveckla tv-licensen men 
även i vissa fall ställningstagande att avskaffandet var enda alternativet. Den formationen 
som noterades vara för gruppens beskrivning såg vi föra diskussioner kring nya tänkbara 
lösningar och alternativa tankegångar. Där noterade vi även att vissa inlägg uttryckte stark 
vilja att avveckla parallellt med bra diskussioner. Vi tolkade även 32 stycken inlägg som 
om de hade ett annat syfte än vår tolkning av ramverkets syfte, dessa klassificerades som 
emot ramverket. Inget av de 32 inläggen såg vi ta en direkt motsägande ställning till 
ramverket, som att tillexempel inte vilja förändra och avskaffa tv-licensen. Istället sågs 
inläggen ha väldigt varierande syften som vi inte direkt kunde koppla till ramverkets två 
delar. Inläggen sågs även i en stor del av fallen föra diskussioner runt närliggande områden, 
men som vi tolkade vara allt för avlägsna från ramverket.   
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Nästa steg som studerades var att se vilket som var det övervägande retoriska argumentet 
som användes i varje inlägg. Då vi studerade vilka typer av argument vi ansåg att varje 
inlägg innehöll så noterades att en del av inläggen innehöll flera typer av de retoriska 
argumenten. Vi valde i första steget att fokusera på det övervägande argumentet i inlägget 
som helhet. Viktigt att påpeka är att i vår tolkning av inläggen fann vi inte något av de tre 
argumenten i 17 stycken inlägg, vilka ses till största del ses bestå av instämmanden. 
Därigenom har vi inte tolkat inläggen som att de innehåller retoriska argument. Det vi även 
noterar är att 12 av de 17 inläggen är från kvinnor.  
 
I de totalt 94 inläggen där vi fann de retoriska argumenten såg vi att 11 inlägg hade 
övervägande ethosargument. De 11 inläggen representerar ungefär en tiondel av det totala 
antalet, vilket då ses som det minst förekommande argumentet. Det vi noterat är att 
fördelningen av ethosargumenten mellan män och kvinnors inlägg är nästan lika (se bild 7) 
till skillnad från fördelningen mellan män och kvinnor i det totala antalet inlägg (se bild 6). 
Det vi noterar är att förekomsten av ethosargument bland kvinnors inlägg är vanligare än i 
mäns inlägg i vårt urval. När de 11 inläggen med ethosargument studeras i förhållande till 
persuasivt syfte så ser vi att endast sex inlägg ses syfta till att använda argumenten för att 
påverka eller övertala.  
 
Antalet övervägande använda pathosargument sågs i vår analys vara 18 stycken, precis som 
ethosargumenten representerar detta ett mindre förekommande argumentsval. 
Pathosargumenten utgör en knapp femtedel av det totala antalet övervägande retoriska 
argument, vilka fördelas mellan män och kvinnor med en stor skillnad. Av de totalt funna 
18 pathosargument i urvalet står männens inlägg för den övervägde användningen i 
jämförelse till kvinnornas inlägg vilka knappt utgör en femtedel av den totala andelen. När 
vi studerar inläggen med pathosargument i förhållande till persuasivt syfte ser vi att endast 
hälften syftar till att använda argumentet för att påverka eller övertala.  
 
Vi fann även att i 65 av inläggen var användandet av logosargument övervägande. Av de 65 
inläggen tolkade vi att knappt hälften använde klara och tydliga logosargument medans den 
andra halvan tolkades använda svaga logosargument. Med den höga förekomsten av 
logosargument noterade vi även att detta var den vanligast förekommande övervägande 
retoriska argumentet i vårt urval. Fördelningen mellan kvinnor och män av den totala 
andelen använda logosargument (se bild 7) tolkar vi vara likvärdig fördelningen i antal 
inlägg mellan män och kvinnor (se bild 6). I 58 inlägg av de totalt 65 inläggen där vi såg 
logosargument kunde vi konstatera att de användes i syfte för att påverka andra inom 
gruppen, genom att de inläggen både har ett persuasivt syfte och använder logosargument.  
 
I frågan om användaren använder något exempel, hänvisar till en allmänsanning eller 
använder en annan hänvisning för att stödja sitt argument ser vi att totalt att 11 inlägg gör 
detta. Av de 11 inläggen så är ungefär två tredjedelar skapade av män och således en 
tredjedel av kvinnor. Här ser vi återigen ingen skillnad mellan män och kvinnor i 
jämförelse med fördelningen mellan män och kvinnor i det totala antalet inlägg (bild 6). 
Vanligast förekommande är att inläggen hänvisar till allmän uppfattning eller använder 
medielänkar för att styrka sitt argument. Vi har även noterat att förhållandet mellan 
användandet av stöd och övervägande argument är fördelat likvärdigt med förekomsten av 
argument i helhet.  
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6.3.1 En utveckling av det vi såg 

 
Då vissa sändare i vårt urval är återkommande, kan vi när vi studerar dessa sändares inlägg 
se att vissa av dem innehar ett syfte att tala emot ramverket och vissa andra att tala för 
ramverket. Det vi uppmärksammat när vi analyserat inläggen är att samma person kan både 
tala för och emot ramverkets syfte, men att de retoriska argument som används är 
övervägande samma i alla sändarens inlägg. Vi har även noterat att sändare kan skapa flera 
inlägg både med och utan persuasivt syfte. När vi analyserar om medlemmarna använt de 
retoriska argumenten har vi även uppmärksammat som tidigare nämnts att varje inlägg kan 
ses innehålla flera retoriska argument. Men det vi noterat är att detta inte är vanligt 
förekommande. Totalt tolkade vi att inläggen innehöll 118 retoriska argument, vilka 
fördelas i sin tur på 94 inlägg.  
 
Vi har även noterat att de som får besvaranden eller vidare diskussion på sitt inlägg använt 
övervägande logosargument. Som Hellspong (2004) beskriver så inbjuder logosargument 
till vidare diskussion, vilket på ett sätt kan förklara vårt resultat. Samtidigt är 
logosargumenten de mest förekommande, vilket på ett sätt kan vara den påverkande faktorn 
till varför vi betraktat logosargument som argumenten som ger mest besvaranden. Vi ser 
även att inlägg från män representerar fyra femtedelar av det totala antalet förekommande 
pathosargument. Om vi kopplar detta till det i kapitel fyra beskrivet under genus och 
föreställningen om männens maskulinitet, så talar vårt resultat mot den allmänna 
uppfattningen som Eriksson-Zetterquist et al (2006) beskriver, utifrån vår tolkning att 
pathosargument talar till den typen av känslor som Eriksson-Zetterquist beskriver som 
feminina.  
 
Vi har även noterat att de tvetydiga normer som vi tolkade ramverket uttrycka tidigare i vår 
ramverksanalys, även uttrycks i det ställningstagande som vi tolkade inläggen ta i 
förhållande till ramverket. Som tidigare beskrivet tolkade vi detta som att två formeringar 
uppstod inom de inlägg som sågs vara för ramverkets syfte. Men det vi även ser inom de 
två formeringarna är att interaktion sker mellan sändare inom samma formation, genom att 
de som besvarar inläggen gör det genom att uttrycka samma ställningstagande till 
ramverket. Som Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998) beskriver så är lika värderingar en 
orsak som kan skapa subgrupperingar. Genom att tolka de besvaranden vi ser ske från 
individer vilka vi ser inta samma ställningstagande till ramverket som ett sätt att uttrycka 
lika värderingar så kan vi se det som tendenser till att subgrupperingar kan uppstå. Att 
besvaranden sker kan även ses som att individerna med samma värderingar dras till 
varandra, vilket även kan tolkas som det Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998) beskriver 
om orsaker till att subgrupperingar kan uppstå. 
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Då vi inte sett några medlemmar i gruppen ta ställningstagande direkt motsägande de 
uttryckta normerna i ramverket och att individerna verkar föra diskussioner kring ämnet 
eller närliggande ämne, kan tendenser till grupptänkande ses förekomma likt det Schmidt et 
al (2005) beskriver. Det kontinuerliga medhållandet och instämmandet som vissa sändare 
gör, vilka vi i många fall klassificerat som icke persuasiva syften, tolkar vi som tendenser 
på grupptänkande. Vi upplever genom de uttryckta värderingarna från medlemmarna att de 
ändå, trots skillnaden i syfte för och emot ramverket, som helhet känns som en homogen 
grupp.  Beteendet kan antas komma från de normer ramverket föreskriver medlemmen, 
vilket som Lennéer-Axelsson & Thylefors (1998) beskriver skapar riktlinjer som 
medlemmen anpassar sig till. Med utgångspunkt i den tolkning vi gör av ramverket ser vi 
att normer återfinns i gruppen där vissa medlemmar ger uttryck för lika värderingar. Vi ser 
detta vid tillfällen då inlägg skapas som uttrycker annat syfte än vår tolkning av ramverket, 
besvaras av andra medlemmar som vi anser ha likvärdigt syfte med ramverket genom ett 
kritiskt bemötande.  
 
Av gruppens totalt 84 sändare har vi tolkat att 62 sändare uttryckligen är för ramverket. Av 
de resterande 22 sändarna som vi tolkat ha ett syfte emot ramverket har vi noterat 8 stycken 
sändare som skapat flera inlägg där de vid minst ett tillfälle uttryckt tydligt att de är för 
ramverket. Genom detta gör vi ett antagande att de 8 sändarnas värderingar är i linje med 
de normer ramverket uttrycker. Således gör detta att fyra femtedelar av gruppens totala 
antal sändare ses uttrycka värderingar i linje med ramverket. De övriga 14 sändarna kan vi 
inte se uttrycka några gemensamma värderingar då vi tolkar deras syften väldigt varierande.  
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7  Slutsats 

I följande kapitel önskar vi beskriva våra slutsatser för läsaren, med återkoppling till 

frågeställningen och uppsatsens syfte. Vi önskar även ge läsaren en vidare reflektion kring 

vårt problemområde. 

 

 

7.1 Vår slutsats 

I fråga om hur individer försöker påverka varandra i en del av vår utvalda grupp kan vi i vår 
tolkning konstatera att inte alla har syftet att påverka varandra, då vi endast tolkar att tre 
fjärdedelar av det studerade urvalets inlägg har syfte att påverka, övertala eller övertyga. Vi 
kan även konstatera att det förekommer att sändare i gruppen hänvisar till andra inlägg eller 
använder stöd för sina argument. Av inläggen i vårt urval som vi tolkar att ha syfte att 
påverka så kan vi även konstatera att sändarna av inläggen övervägande använder 
logosargument. Det vi även noterat i vårt urval är att de inlägg som blivit besvarade är 
övervägande skapade av män.  
 
Som vi noterat är användningen av logosargument det mest förekommande i vårt urval 
både bland kvinnor och män. Precis som Hellspong (2004) beskriver så syftar 
logosargument bland annat till att inbjuda till vidare diskussion. Vi ser en tendens till att 
den höga förekomsten av logosargument och vår tolkning av ramverkets beskrivning som 
vi dels ser syfta till diskussion, kan ha ett samband. Dock ser vi inte att logosargumenten i 
vårt urval leder till vidare diskussioner, då besvaranden som görs ofta innehåller 
instämmanden, vilket leder till snabba avslut. En tänkbar förklaring till detta kan vara det vi 
observerat. Att trots sändarnas syften så kan gruppen som helhet ses homogen då vi inte 
funnit någon i vårt urval som är direkt motsägande vår tolkning av gruppens syfte.  
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Vi ser även att pathosargument och ethosargument används för att övertyga eller påverka, 
men i en mindre utsträckning i jämförelse med logosargumenten. Däremot ser vi att 
kvinnorna i vårt urval oftare använder ethosargument i inläggen än vad männen gör. När vi 
studerat hur medlemmarna i vårt urval uttrycker sig har vi noterat att inläggen med 
pathosargument till största del ses vara skapade av män. Som tidigare nämnts beskriver 
Eriksson-Zetterquist et al (2006) att det finns en allmän uppfattning kring män och kvinnors 
olika egenskaper. Wilson (2008)  beskriver dessa som könsstereotypa uppfattningar. 
Axelsson (2004) beskriver att vi importerar egenskaper in i de virtuella världarna, bland 
annat könstillhörighet och Hellspong (2004) beskriver att pathosargument syftar till 
känslor. Då Eriksson-Zetterquist et al (2006)  menar att framförallt känslosamhet associeras 
med kvinnor, så ställer vi oss frågan om vårt resultat tenderar att visa en annorlunda bild än 
den allmänna uppfattningen Eriksson-Zetterquist et al (2006) beskriver? 
 
Utifrån den beskrivning Groh & Rappel (2009) gör och att vi tolkar vår utvalda grupp som 
stor, så borde vårt urval visat på flera tendenser till att subgrupperingar skall kunna 
uppkomma. Men som vi tidigare nämnt har vi endast tolkat att två formeringar finns, där 
bland medlemmar som ses vara för ramverket. Vi tolkar att dessa två formeringar uppvisar 
tendenser till subgrupperingar. Precis som Matzat (2009) beskriver att ramverket kan 
påverka gruppens interaktioner, så har vi noterat att vår utvalda grupps ramverk i vår 
tolkning uttrycker starka riktlinjer. Detta tror vi påverkat att förekomsten av 
subgrupperingar i vår grupp minskat, då vi i vårt urval upplever att riktlinjerna i ramverket 
skapat homogenitet. Om gruppens storlek är en påverkande faktor till förekomsten av 
subgrupperingar som Groh & Rappel (2009) beskriver, ser vi i vårt urval tendenser på att 
ramverket hämmat uppkomsten av subgrupperingar. 
 
Om det är så som bland annat Matzat (2009) och MacDonnell et al (2009)  beskriver att 
människor dras till grupper av olika anledningar. Då ger ju ett felaktigt namn fel signaler 
om beskrivningen ger ett annat budskap än namnet. Som då att vi i vårt fall tolkat att en del 
av medlemmarna tagit till sig ramverket på olika sätt, att deltagarna i vårt urval antingen 
tagit till sig gruppens beskrivning eller endast namnet. Ett lämpligare namn på vår grupp 
enligt vår tolkning av vad vi ser beskrivningen ge för budskap skulle då kunnat vara, Hur 
skall tv-licensen på ett bättre sätt finansieras? Utifrån detta ser vi tendenser på att de två 
formationerna vi sett kommer från det gap som vi tolkar ramverket ger uttryck för, vilket vi 
tolkar kan bekräftas i sättet medlemmarna uttrycker sig. 
 
Som vi beskriver i inledningen om problemet kring att företag möter gruppbildande inom 
virtuella nätverk vars syfte är att gå emot företaget, tolkar vi vår utvalda grupp vara en 
sådan grupp. Vi tolkar även att medlemmarna upplever gruppen övervakad. Om nu 
Radiotjänst övervakar gruppen för att hantera problemet som S. L. Lai et al (2008) 
beskriver, så är det ju ändå svårt att övervaka alla grupper. Men vi tror att förståelse för 
ramverket är en viktig del i valet av grupper att bevaka. Om det är som Wahlström (2007) 
beskriver att utvecklingen inom sociala medier är i ett tidigt skede, då gör vi antagandet att 
flera grupper kommer att fortsätta bildas. Som McDonnell et al (2009) visar skall inte 
virtuella grupper ses vara mindre effektiva än verkliga grupper. Slutligen som Wahlström 
(2007) beskriver så är sociala nätverk bara början på det vi kommer se i framtiden, då blir 
detta område en allt viktigare del att vidare studera inom företagsekonomin. 
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8  Källförteckning 

I följande kapitel önskar vi ge läsaren information kring de källor som vi använt i vår 

uppsats.  
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Bilaga ett. Empiri, Namn och beskrivning från gruppen Avskaffa TV-licens 

 
Bilaga två. Empiri, Urvalet från gruppens diskussioner 
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Bilaga 1 

 

Avskaffa TV-licensen 

 
Kategori: Intressegrupp - Politik 

 

Beskrivning: 
 

Låt oss nyttja detta forum till kreativitet. Varning för långrandig text nedan. Håller du med 
mig redan? Anslut dig till gruppen och bjud in dina vänner så att vi kan bli starka nog att 

påverka! Tvekar du? Läs nedan: 
 

Det är inte mycket som gör mig upprörd, men detta var droppen som fick en redan överfull 

bägare att rinna över: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1273494.ab 

 
Jag är starkt emot TV-licensen eftersom den inkrävs på ett felaktigt sätt. Jag betalar gärna för 

något jag vill ha och jag har gärna SVT då jag upplever att det finns en samhällelig nytta med 

en statlig TV-kanal. Varför blir jag upprörd? Samhällelig nytta bör enligt mig likt infrastruktur, 
sjukhus, renhållning m.m. bekostas med skattemedel. Säga vad man vill om skattetrycket i 

Sverige, men för diskussioner om det finns säkert en hel del andra forum. Dessa pengar går 
trots allt till någon form av solidariskt ändamål genom att andra får dra nytta av vad jag 

betalar in, samt att jag själv har möjligheten att nyttja pengarna i mer eller mindre 

utsträckning.  
 

Ett stort problem med den tandlösa TV-licenskostnaden är att få betalar eftersom risken att bli 
påkommen i stort sett är obefintlig samt att det är en ekonomiskt kännbar kostnad för många. 

Inte minst för arbetslösa, studenter och lågavlönade. Samt inte att förglömma, för 
högavlönade politiker.  

 

I artikeln ovan har, i skrivande stund, ca. 14000 personer uppgivit huruvida de betalar TV-
licensen eller ej och resultatet är följande: 

 
Ja (55.8 %)  

Nej (33.4 %)  

Har ingen tv (10.9 %)  
 

Rent statistiskt är det väl inte helt felfritt att använda detta som ett mått på hur det ser ut i 
hela Sverige, men det är nog inte ljusår från sanningen. Är verkligen var 10'e hushåll utan 

TV? Varför anser var tredje hushåll att det är legitimerat att svara Nej på denna 
undersökning? Skäms man inte när man inte betalar något som man vet att man måste 

betala? Är man rent av stolt att man kommer undan och skrattar åt "puckon som betalar"? 

 
Varför är den så dyr? Ja, inte minst beroende på löner till alla "licensspanare", både 

telefonister och fältarbetande samt kostnader för åtskilliga utskick, registrering och 
administration. Sen betalar vi ju även för de hushåll som stolt uppger att de skiter i att betala, 

samt för de som lite mer modest väljer att svara att de inte har någon TV men som ändå har 

det. Antingen betalar alla för detta eller så får det finansieras med andra medel, exempelvis 
genom skattelösning enligt ovan eller genom reklam. Detta medför en lägre kostnad för de 

som betalar samt ett mer rättvist system.  
 

Håller du inte med? Då kan du dra åt... eh... jag menar... Diskutera! Jag har säkert en hel del 

inkonsekvens i ovanstående, och min lösning är förmodligen långt ifrån optimal, men jag 
inbjuder gärna till diskussion. 

 
Bjud in era vänner och gör oss starka nog att påverka! 

http://www.facebook.com/search/?o=69&sfxp=1&c1=4
http://www.facebook.com/search/?o=69&sfxp=1&c1=4&c2=71


Örebro Universitet      Christian Edvinsson 830416 

FEK C HT-09       Conny Andersson 830717 
C-Uppsats 15 hp  

Bilaga 2 

 

1. Robert Lindkvist 1 å 2:an kör ju för f-n bara danske filmer dom! 
den 21 november kl. 06:16 · Anmäl  

 

2. Henrik Lindgren Jag mailade kulturministern igår och frågade när Alliansen tänker 
förverkliga löftet de gav förut: Att de skulle omvandla tv-licensen till en tv-skatt. Måtte 
de göra det innan valet, för det lär garanterat bli maktskifte igen, så jäkla sura som folk 
är på Alliansen. 
den 20 november kl. 14:33 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
3. Pär Anders Nilsson har alltid tyckt att licensen är ett krånligt och dyrt sätt att 

finansiera public service. avskaffar man licenskontrollanter och annan byråkrati runt så 
kommer kostnaden säkert att vara minimal. lägg det på skattsedeln istället. 
den 18 november kl. 10:24 · Visa feedback 4Dölj feedback (4) · Anmäl  

 
4. Henrik Lindgren  

Precis. Visst kostar det pengar att driva SVT1 och 2, samt Sveriges Radio, men det nuvarande 

betalningssystemet är lätt att fuska med och det skapar bara en massa dyr byråkrati. Jag misstänker 
starkt att man behåller Radiotjänst endast för att inte beröva norrlänningarna på ännu fler jobb. 

 

Det enda vettiga vore att lägga licensen som en "public service-skatt" så kan ingen komma undan 
den, men då blir avgiften också betydligt lägre än den är nu. 

den 19 november kl. 09:07 · Anmäl 
 

5. Henrik Lindgren  

 Jag undrar var logiken finns med denna tv-licens: Avgiften ska egentligen bekosta SVT 1 och 2, samt 
Sveriges Radio (och utbildningsradion också, om jag inte missminner mig), men det är bara innehavet 

av en TV som gör att man måste betala avgiften. Radioinnehav ger ingen avgift, trots att radion också 
ska bekostas av licensen. Total galenskap. 

 
Vidare så spelar det ingen roll om TV:n är trasig, eller modifierad så att man inte kan se SVT1 och 2, 

avgiften ska ändå betalas. Själv har jag TV (och betalar, motvilligt) men använder den endast för att 

se på DVD, och spela TV-spel. Kort sagt använder jag inte det jag betalar för. Lyssnar inte på radio 
heller, för den delen. 

 
Sen kan man ju fundera på varför man ska betala över 2000 kr per år för dessa två TV-kanaler och 

fyra radiokanaler...det är en rätt dyr avgift, om man jämför med vad man får för pengarna. Inga 

direkt bra program som sänds i dessa kanaler.... Visa mer 
 

Om man sedan ska kalla dessa kanaler för public service, som är tänkt att användas av allmänheten, 
varför bekostas det då inte av allmänheten, utan endast av de som har TV och väljer att betala 

avgiften (och som vi alla vet är det pinsamt lätt att fuska, även politikerna gör det)? 

 
Om nu allmänheten ska bekosta allt i samhället, även om man inte använder det själv, VARFÖR ska 

man då inte finansiera även denna public service via skatten? Detta är ett stort mysterium, det 
förvånar mig att det är så svårt att få igenom denna förändring när så många verkar vara för att man 

ska bekosta sändningarna med skattepengar istället för en licens som är både orättvis, ologisk och lätt 
att smita undan (så att de som betalar måste betala ännu högre avgift pga dem som fuskar). 

Dyrt, dåligt och onödigt. 

den 19 november kl. 09:29 · Anmäl 
 

6. Juanito Oliva  
Varför ska man betala en sån summa när man alldrig tittar på deras kanaler. För dyr avgift inga bra 

program jag håller med förra talaren pengarna går till arbets lösa svenskar ???? 

den 20 november kl. 13:18 · Anmäl 
 

7. Christina Andersson Varför ska man ha det ? Det är ju mest skit på vanliga program 
den 17 november kl. 16:34 · Anmäl  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1407552531&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=187183506626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7461793&rid=1407552531&cid2=7319396626&h=44077d69ff
http://www.facebook.com/profile.php?id=1699845892&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=186653096626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7433395&rid=1699845892&cid2=7319396626&h=6ab5032750
http://www.facebook.com/nilspelle?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=185028501626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7339621&rid=521193307&cid2=7319396626&h=985bf68857
http://www.facebook.com/profile.php?id=1699845892
http://www.facebook.com/profile.php?id=1699845892
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000264016980
http://www.facebook.com/profile.php?id=531502569&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=184430716626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7305593&rid=531502569&cid2=7319396626&h=b2727a541e
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8. Jens Strandberg verkar inte vara många från radiotjänst här inne som vill komentera 
inläggen!! 
den 17 november kl. 09:06 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
9. Hans Loo  

Radiotjänst är sista resten av DDR-Sverige. Kiruna-myndigheten gillar inte oliktänkare och lär 
knappast diskutera något här. Däremot sitter de säkert och läser detta och registrerar våra namn. ;) 

den 17 november kl. 12:51 · Anmäl 

 

10. Jens Strandberg förr i tden när det bara fanns 1 pch 2:an så betalde man ju tv 
lincensen (skattten) för att myndigheterna tillhandahöll oss tv nätet. sen kom en 
uppfinning som kallades kabel tv ville man se ytterligare kanaler fick man beyala för dem 
och så har det fortsatt. men aå plötsligt tog man bort den analoga tv:n och vips så va...r 
man tvungen att beställa allt över parabol internet eller med hjälp av någon leverantör 
som kunde ordna så du fick din tv via en box. Idag väljer man enkelt från en lista vilka 
kanaler man vill titta på men vlir "tvingad" att välja med 1 och 2 samt sr kanalerna och 
därmed betala tv licens!!?? varför betala över 500 i kvartalet för något jag tittar på 
kanske 2 ggr i månaden? billigare att gå ut och roa sig vid dessa tillfällen i så fall. 
NEJ DET HÄR ÄR FUSK MED SKATTEN FRÅN STATeNS SIDA men inte fan blir dom 
återbetalningsskyldiga heller. 
den 17 november kl. 09:01 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  
 

11. Pia Samuelsson  
kunde inte sagt det bättre själv!! 

den 4 december kl. 22:25 · Anmäl 

 

12. Kim Rosenberg Min sambo envisas med att betala. Det får stå för henne. Varje gång vi 
flyttar börjar Radiotjänst jaga mig. Jag brukar skriva "Jesus älskar alla barnen" på 
kuverten de skickar till mig och skicka tillbaka dem i retur. Jag skriver "Ej beställt" och 
stryker mitt namn & lägger det på lådan. Rekommenderas. 
den 15 november kl. 00:50 · Visa feedback 5Dölj feedback (5) · Anmäl  

 
13. Suzy Bimbo Hughes  

hahahaha 
den 17 november kl. 18:06 · Anmäl 

 
14. Josefine Nordström  

hahahahahaha, bäst! 

den 22 november kl. 19:49 · Anmäl 
 

15. Peter Jonasson  
Lämnar dom dig ifred då? 

tis kl. 18:39 · Anmäl 
 

16. Anette Pärle borde gå på skatten 
den 12 november kl. 08:23 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  
 

17. Erik Hellsborn  

Borde privatiseras. 
den 16 november kl. 18:26 · Anmäl 

 
 

18. Pär Anders Nilsson  
public service kanske behövs i statlig regi för att slippa reklamavbrott... 

den 18 november kl. 10:37 · Anmäl 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=787401208&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=184220961626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7294904&rid=787401208&cid2=7319396626&h=529651f362
http://www.facebook.com/hans.loo
http://www.facebook.com/profile.php?id=787401208&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=184218601626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7294816&rid=787401208&cid2=7319396626&h=99fb175d62
http://www.facebook.com/pias1
http://www.facebook.com/radhusrebell?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=182491801626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7203394&rid=573949446&cid2=7319396626&h=f8a4a4fdbb
http://www.facebook.com/suzybusy
http://www.facebook.com/profile.php?id=798610104
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000228174973
http://www.facebook.com/anette.parle?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=180559741626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7096179&rid=581847865&cid2=7319396626&h=e1db72543c
http://www.facebook.com/erik.hellsborn
http://www.facebook.com/nilspelle
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19. Birgitta Klangeryd Varför betala för ngt som det.. 
den 11 november kl. 15:37 · Anmäl  

 

20. Sara Strand Absolut!!! 
den 10 november kl. 23:36 · Anmäl  
 

21. Ann-Louise Widell håller också med 
den 10 november kl. 18:57 · Anmäl  
 

22. Anki Eriksson Håller med 
den 10 november kl. 15:15 · Anmäl  
 

23. Marianne Törngren Helt onödigt i dessa tider....avveckla!!!! 
den 10 november kl. 14:21 · Anmäl  

 

24. Jan Berggren Ja ta bort skite för dom visar bara repriser där å nåt annat skit 
den 10 november kl. 11:12 · Anmäl  

 

25. Marie Henriksson Bort med fanstyget nuu! 
den 9 november kl. 22:47 · Anmäl  

 

26. Johan Strandberg SVT matar oss med ännu mer kvalitets tv! 
den 8 november kl. 20:57 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Dela 

 
27. Tom Ringström  

Och detta betalar jag för? Not any more! 
den 21 november kl. 22:38 

 

28. Pia Lejonquist JA det är väl den sjukaste grejen som svenska folket går och betalar! 
Jag älskar svt, men att folk ska gå och betala programmen med redan skattade pengar 
verkar lånngsökt! Idag kan man ju titta på det mesta över datorn och många andra 
kanaler betaler man för att man vill se dom... man betaler inte för att man innehar e...n 
maskin som man KAN se dom i!!! Även om jag troligtvis VALT att betala en liten avgift 
för att få just svts kanaler om valet funnits, så ska det inte vara ett tvång! Köper jag en 
ny TV vet Radiotjänst det! Sjukt! 
den 8 november kl. 11:32 · Visa feedback 3Dölj feedback (3) · Anmäl  

 
29. Mikael Beckfjäll  

Instämmer till fullo....har inget till övers för radiotjänst! 

Sen alla dessa som tar jobb hos dem för att kolla upp sina medmänniskor....kort sagt, gillar inte dem 
heller! 

den 8 november kl. 11:50 · Anmäl 
 

30. Maj-Lie Klintefors Man belar ju för boxen. Vad använder de pengarna till. Ljudvågor 
till radio eller??? 
den 7 november kl. 18:37 · Anmäl  

 

31. Berra Superkeeper Sani förstår inte varför alla gnäller, ring bara upp radiotjänst, säg 
att ni sålt er tv så kan de inte göra annat än att sluta skicka fakturor...sen vet ju inte 
dom ifall ni sålt den eller inte...det är INTE så jävla svårt! 
den 7 november kl. 10:33 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
32. Linda Karlslind Snacka om stenålder... 

den 6 november kl. 21:49 · Anmäl  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000474540660&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=180008001626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7063228&rid=100000474540660&cid2=7319396626&h=5ea164e351
http://www.facebook.com/profile.php?id=644070741&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=179583146626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7038883&rid=644070741&cid2=7319396626&h=2a6e692634
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000195195502&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=179396501626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7027952&rid=100000195195502&cid2=7319396626&h=ea35ae5fcf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1654125159&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=179262706626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7019999&rid=1654125159&cid2=7319396626&h=68dc0897c4
http://www.facebook.com/marianne.torngren?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=179234216626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7018255&rid=1202876503&cid2=7319396626&h=127a472c05
http://www.facebook.com/profile.php?id=539407211&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=179157796626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=7013713&rid=539407211&cid2=7319396626&h=e383d73ed5
http://www.facebook.com/profile.php?id=1233272323&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=178826471626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6993861&rid=1233272323&cid2=7319396626&h=757da594df
http://www.facebook.com/profile.php?id=708846030&ref=mf
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4335115&id=708846030&op=1&subj=7319396626&view=all&aid=-1&oid=7319396626&comments&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/share_dialog.php?s=2&appid=2305272732&p%5b%5d=708846030&p%5b%5d=4335115
http://www.facebook.com/profile.php?id=634411994
http://www.facebook.com/lejonquist?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=177699476626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6932849&rid=571109364&cid2=7319396626&h=e61ffca4e5
http://www.facebook.com/profile.php?id=526493038
http://www.facebook.com/majlie.klintefors?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=177241191626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6909242&rid=1769535819&cid2=7319396626&h=8ad9bfa3a1
http://www.facebook.com/profile.php?id=591126564&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=176997191626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6896255&rid=591126564&cid2=7319396626&h=4efd10faaa
http://www.facebook.com/linda.karlslind?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=176670906626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6877637&rid=635892399&cid2=7319396626&h=3432ce273c


Örebro Universitet      Christian Edvinsson 830416 

FEK C HT-09       Conny Andersson 830717 
C-Uppsats 15 hp  

Bilaga 2 

 

33. Rolf Beckman Den dagen man kan välja vilka kanaler man kan betala för betalar jag 
gladeligen TV-licensen. För de kanaler jag använder. Inte som det är nu! 
den 6 november kl. 15:19 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
34. Berra Superkeeper Sani  

du menar väl att du gladeligen betalar för dina kanaler, men du betalar ju licens för att du äger en 
tv(främst). räcker det inte med att du betalat en stor summa(antagligen) när du köpte din tv på 

siba/onoff/elgiganten etc? 

den 7 november kl. 10:34 · Anmäl 
 

35. Malin Bruhn Man betalar ju redan för boxern, antenn o utbut av det vlada bolagets 
kanalaer..... Räcker inte det?? Måste man betala Tv-licens oxå... jag känner mig rånad 
varje gång den där j*vla fakturan kommer :( 
den 6 november kl. 07:49 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
36. Seger Zafer Vitberg Varför, vi alla befolkningen ska betala, Tv licensen!! Alla 

politikerna har redan pippat oss redan för skatt och allt annat, Låt rika betala licensen....  
 
ta betalt från tv kanalerna eftersom de tar pengar från tv reklamen låt de betala 
licensen..... 
den 5 november kl. 22:10 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 

37. Jonas Wånander  
Låt de rika betala licensen?? 

 
SVT har ingen reklam så därför vill de att folket skall betala?.. 

den 15 november kl. 12:45 · Anmäl 
 

38. Håkan Wallin Lägg den på skatten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
den 5 november kl. 22:02 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  
 

39. Berra Superkeeper Sani  

tkr det är dumt att man ska betala skatt på en tv-apparat. 
den 7 november kl. 10:35 · Anmäl 

 
40. Anton Andersson  

Det går inte att lägga den på skatten,många som inte har TV eller radio...=D 
den 7 november kl. 23:09 · Anmäl 

 

41. Lars-Eric Gustafsson Man talade om att införa reklam i TV, för att det skulle bli 
billigare och bättre TV program.Hmmm nä man får köpa extra kort för att kunna se på 
kanaler. Som sagt var dubbelt så dyrt blev det .TV licens+kort abonnemang+någon 
extra filmkanal=månadskostnad på ca. 600:-Detta för att få ett utbud som inte bara 
består av gamla repriser. 
den 5 november kl. 18:00 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
 

42. Berra Superkeeper Sani  
säg upp licensen o betala bara för ditt canal digital(eller va du nu har) istället 

den 7 november kl. 10:36 · Anmäl 
 

43. Jessica Wahlberg Önskar det gick att plocka bort 1:an och 2:an, kollar aldrig på dem 
ändå! Endast när det är melodifestivalen! ;) 
den 4 november kl. 21:24 · Visa feedback 3Dölj feedback (3) · Anmäl  

44. Berra Superkeeper Sani  

http://www.facebook.com/profile.php?id=645013052&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=176429311626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6863710&rid=645013052&cid2=7319396626&h=cec002c2bf
http://www.facebook.com/profile.php?id=591126564
http://www.facebook.com/profile.php?id=1422550517&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=176253651626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6853880&rid=1422550517&cid2=7319396626&h=ae0de06763
http://www.facebook.com/profile.php?id=1010892139&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=175979446626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6836081&rid=1010892139&cid2=7319396626&h=d454de3322
http://www.facebook.com/profile.php?id=632691115
http://www.facebook.com/profile.php?id=687499925&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=175974061626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6835750&rid=687499925&cid2=7319396626&h=ccb5f45337
http://www.facebook.com/profile.php?id=591126564
http://www.facebook.com/profile.php?id=1419132328
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000408351491&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=175822366626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6826396&rid=100000408351491&cid2=7319396626&h=bc4158a6b4
http://www.facebook.com/profile.php?id=591126564
http://www.facebook.com/profile.php?id=739740538&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=175257141626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6791066&rid=739740538&cid2=7319396626&h=ced352c029
http://www.facebook.com/profile.php?id=591126564


Örebro Universitet      Christian Edvinsson 830416 

FEK C HT-09       Conny Andersson 830717 
C-Uppsats 15 hp  

Bilaga 2 

 
dra ur antennen ur din tv, koppla in datorn till tv-n, streama/tanka serierna eller kolla på PLAY på 
nätet, svt, tv3, fyran, femman o sexan har det, i viss mån även mtv... 

den 7 november kl. 10:37 · Anmäl 

 
45. Erika Rödenhake  

Spelar väl ingen roll om man har antennen i eller ej... 
den 9 november kl. 22:26 · Anmäl 

 
46. Berra Superkeeper Sani  

sant, men man slipper på detta sätt råka hamna på svt när man zappar=) 

den 9 november kl. 22:27 · Anmäl 
 

47. Malin Ohlsson Inför skattefinansierad TV blir billigast så.. 
den 4 november kl. 17:18 · Visa feedback 4Dölj feedback (4) · Anmäl  

 
48. Niclas Andersson man betalar ju dubbelt som de e nu............... 

den 4 november kl. 09:30 · Visa feedback 3Dölj feedback (3) · Anmäl  

 

49. Lena Sandberg  
håller med dig, Nicke! 

den 4 november kl. 10:19 · Anmäl 
 

50. Birgitta Anar  
varför betala licens när det bara är repriser?? eller hur? 

den 4 november kl. 11:55 · Anmäl 

 
51. Magnus Bondesson  

Värst måste väl vara om man bor i villa och har Com-Hem? 
Först måste man betala det analoga grundutbudet. Sedan det digitala utbudet. Dubbelt så dyrt som 

Boxer tex. Sen kommer TV-licens ovanpå det.. SJUKT är ordet! 

den 4 november kl. 14:54 · Anmäl 
 

52. Fredrik Lundgren Kör med projektor istället = ingen tv-licens behövs... 
den 4 november kl. 08:48 · Visa feedback 8Dölj feedback (8) · Anmäl  

 
53. Goran Nilsson  

Jahhaa och var kommer bilden ifrån då? 

den 4 november kl. 11:55 · Anmäl 
 

54. Magnus Bondesson  
Finns gratis film på biblioteket... =o] 

den 4 november kl. 14:55 · Anmäl 

 
55. Fredrik Lundgren  

Ja, eller DVD tex.. Hur ofta sänds det nåt på tv som man vill se, dessutom på en tidpunkt man har tid 
att se skräpet? =) 

den 4 november kl. 16:20 · Anmäl 

 
56. Lars-Eric Gustafsson  

Alla apparater som innehåller en mottagare för Tv, måste lämnas in till en Tv, radio reperatörsom tar 
bort mottagar del i apparat utrustningen.Sedan skall han skicka intyg på detta till Radiotjänst för att 

man ska slippa licenskostnade,( hur lätt är inte att gå och köpa en ny video), 

;-) 
den 5 november kl. 18:09 · Anmäl 

 
57. Fredrik Lundgren  

Vilket innebär att de flesta tv-apparater automatiskt borde gå att få intyg på då eftersom man inte kan 
se tv utan en digitaltv-mottagare nuförtiden.... 

den 5 november kl. 18:18 · Anmäl 
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58. Lars-Eric Gustafsson  

Jäpp, inte riktigt sant.TV,Video,Digitalboxar har uttag för modul för digital mottagning. 

den 5 november kl. 18:26 · Anmäl 
 

59. Magnus Bondesson  
Funkar alldeles utmärkt utan digitalbox här. Analoga utbudet på kabeltv (ComHem) 

den 5 november kl. 18:36 · Anmäl 
 

60. Sofie Karlsson Okej att man behövde betala denna licens för en 25-30 år sedan, men 
idag ska vi betala för att HA tvn, sen betala för att kunna TITTA på den. Come on! Vi 
betalar för box, det räcker. Jag tänker INTE betala tv-licens för det är fan diktatur. Jag 
måste väl själv få välja vad jag ska betala för? Behöver inte ens ha ettan&...tvåan? Nej, 
det är stenålder och jag hoppas de tar bort det SNART. Vi är ju ändå 75 103 medlemmar 
bara här, så åsikten finns tydligen bland många.den 4 november kl. 00:43 · Visa feedback 

3Dölj feedback (3) · Anmäl  

 
61. Rickhard Lantto inför skattefinansierad statstv, 1 kanal, släpp resten fritt till 

marknaden. 
den 3 november kl. 22:36 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
62. Susanne Sundvall Bergström så mycket reklam som det är på tv så borde det räcka 

för att sponsra. och varför kan jag inte få ha en tv och bara titta på film. det går ju 
faktiskt att koppla bort tv 1,2 o.s.v. 
det kan man göra i Amerika, men här får man betala licens bara man har en apparat. 
den 3 november kl. 22:17 · Anmäl  

 

63. Kent Brennander Jag känner de som inte betalar och de har lika bra bild. 
den 3 november kl. 21:57 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  

 

64. Eva Hedström  
hahaha, ja jag med 

den 4 november kl. 10:14 · Anmäl 
 

65. Mikael Beckfjäll  
Japp....hehe 

den 8 november kl. 11:57 · Anmäl 

 

66. Arto Poikila Det klagas om allt och inget, med denna licens är totalt värdelös, snart 
kanske man måste betala den oxå för man kan ju se tv i mobiltelefonen om nu har en 
sådan mobil...Nä avskaffa Tv-Licensen direkt 
den 3 november kl. 21:03 · Anmäl  

 

67. Marie Åström Jag betalar till Viasat för att slippa se på Sveriges Television ändå måste 
man betala en licens för att äga en TV?? 
den 2 november kl. 19:21 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  
 

68. Goran Nilsson  

Ja det måste man för via Viasat har du även SVT. Både Viasat och Canaldigital måste GRATIS skicka 
ut SVT kanaler till ALLA. 

den 4 november kl. 11:52 · Anmäl 
 

69. Jouko Urama om det nu behövs nån avgift. varför lägger dom inte det på skatten. 
skulle bli mycke mindre belopp då som behövdes tas. inte lika lätt smita dåå. alla betala 
den 1 november kl. 19:32 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  
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70. Jenny-Anne Tidlund Varför SKA man behöva betala för repriser? 
den 1 november kl. 10:37 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 

71. Charlotta Ambjörnsson-Larson  
..och skitprogram! 

den 2 november kl. 13:31 · Anmäl 
 

72. Richard Vollmer Bor i skogen har inga kanaler ens men bara för man äger en tv så vill 
dom man ska betala tv licen dom är ju helt sjuka ja avskaffa skiten 
den 1 november kl. 10:21 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 

73. Cristina Mehrens  
Håller med! 

den 1 november kl. 11:37 · Anmäl 
 

74. Daniel Larsson BARA NÅGRA DAGAR KVAR INNAN EUROPAS STÖRSTA 
GAYKRYSSNING GÅR AV STAPELN!  
Den 5 November 19.30 avgår Tallink Siljas Fartyg Galaxy från Värtahamnen i Stockholm 
för en av de bästa kryssningarna genom tiderna! Kom ihåg även era heterosexuella 
vänner är välkomna! 
den 31 oktober kl. 20:35 · Visa feedback 4Dölj feedback (4) · Anmäl  

 
75. Berra Superkeeper Sani  

detta tillför vad till diskussionen som tv-licensen? 

den 2 november kl. 18:24 · Anmäl 
 

76. Mattias Blank  
Tja...han är väl desperat stackarn... Förresten, hur vet du att det är en av de bästa kryssningarna 

genom tiderna? har ju inte varit än... Fan tro´t.... 
den 3 november kl. 08:17 · Anmäl 

 

77. Berra Superkeeper Sani  
bättre o göra reklam på facebooks gayklubbar istället för här, ganska fel scen tycker jag personligen! 

den 3 november kl. 18:12 · Anmäl 
 

78. Goran Nilsson  

Hoppas att min TV licens inte går till detta..... 
den 4 november kl. 11:53 · Anmäl 

 

79. Berra Superkeeper Sani @frida, tillför något vettigt till diskussionen istället för o göra 
reklam till andra grupper 
den 31 oktober kl. 20:09 · Anmäl  
 

80. Jasmin Drvenica Det mesta på tv:n är ändå bara skit, så varför betala för skit. Vad blir 
det licens på här näst tro? Kanske på datorn eller frys och kyl. Tv licens....hö! 
den 31 oktober kl. 19:36 · Anmäl  

 

81. Kenneth Jansson Felet är att det bara går till Sveriges Television, alltså staten, de 
andra kanalerna får inte ett enda öre, vilket därmed leder till att de måste överrösa oss 
med extra mycket reklam för att finansiera sig... 
den 31 oktober kl. 03:42 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 

82. Kenneth Jansson  
Märkligt nog tycks inte pengarna räcka till för SVT att visa kvalité, istället visar de 75% skit, repriser 

eller dyligt... 
den 31 oktober kl. 03:43 · Anmäl 
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83. Greta Peligrin Helt jävla onödig grej! 
den 30 oktober kl. 22:56 · Anmäl  

 

84. Raimo Lindström Ja, bort med den bara... 
den 30 oktober kl. 22:23 · Anmäl  

 

85. Birgitta Nevala varför betala för något man inte får valuta för? 
den 30 oktober kl. 21:40 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
86. Arto Junninen yeah ! AVSKAFFA SKITEN 

den 30 oktober kl. 21:05 · Visa feedback 3Dölj feedback (3) · Anmäl  

 
87. Birgitta Nevala  

ta bort lilla söt arto nu , blir ju sugen igen ........... 
den 31 oktober kl. 00:27 · Anmäl 

 

88. Ulrika Gumplowicz faan man kollar ju aldrig på kanalerna man betalar eller lyssnar på 
radiokanalerna . Slopa skiten nuuuuuu . 
den 30 oktober kl. 19:46 · Anmäl  
 

89. Marie Veteläinen Ta bort skiten. Det är ju inte ens värt pengarna som man betalar! 
den 30 oktober kl. 14:40 · Anmäl  
 

90. Isabelle Hagström Det sjukaste jag hört var när de ville lägga en avgift på alla 
bredbandsabbonemnag för att man KAN kolla på svt play. De får ju för tusan skylla sig 
själva om de lägger upp grejerna på nätet!! 
den 30 oktober kl. 14:04 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  
 

91. Martin Hellström  

Nej nej, det är ditt fel ;) 
Tv-licens är fail 

den 30 oktober kl. 15:25 · Anmäl 
 

92. Stefan Bothén http://lt.se/nyheter/1.15746 
den 29 oktober kl. 20:51 · Anmäl  
 

93. Hans Loo SVT bör göras om till betal-tv-kanaler! Fullt möjligt nu i och med att de 
analoga sändningarna släckts ner. Gör det frivilligt att betala TV-licensen och lägg in 
kostnaderna för SR på skatten! Problemet löst. 
den 29 oktober kl. 11:00 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  

 
94. Gunilla Ericsson Ja avskaffa eländet. Vet Ni hur mycket pengar som betalats in till det 

läkemedelsföretag som saluför svininfl.vacc.? Nej jag trodde det, läs på 
www.klokagubben..se, tror jag att det är, det är vi skattebetalare som betalar, vi tar bort 
ifrån våra tänder, sanerar. Ja talar i egen sak utan ssk hjärtproblem m.m. utan ska...pa 
Er en egen uppfattning. Jag har min! Låt licenspengarna gå till ngt som främjar 
hälsovården,då menar jag att kolla alla inköp Ni gör, alla E-nr. som står på 
förpackningarna m.m. Jag är ingen fanatiker men har fått koll på vad allt vi köper i både 
hel o halvfabrikat innehåller, försöker i alla fall. Kolla in hans hemsida är Ni snälla! 
den 29 oktober kl. 01:54 

 
95. Leila Sieppi Avskaffa direkt! 

den 28 oktober kl. 23:05 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  
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96. Gunilla Ericsson  

Håller fullständigt med dig. 

Kram Gunilla i England 

den 29 oktober kl. 01:55 · Anmäl 
 

97. Aschkan Karimaghai de ringde på dörren igår f*n ta TV licensen 
den 28 oktober kl. 21:50 · Visa feedback 3Dölj feedback (3) · Anmäl  

 
98. Jonas Modin  

Hur gick det Aschkan? Kom de in? Bjöd du på kaffe? 

den 30 oktober kl. 19:00 · Anmäl 
 

99. Aschkan Karimaghai  

hahaha nej nej han fick inte komma in, men han sa att de kommer snart ha ett tillstånd så att de kan 
komma in, och sen sa han nått om kronofogden med, vet inte vad, lyssnade inte ens, det bli mycket 

lättare om alla betalar sa han . OKEJ. 
den 31 oktober kl. 16:12 · Anmäl 

 

100. Tina Strandberg Bort med Licensen den blir ju bara dyrare och dyrare 
den 28 oktober kl. 20:56 · Anmäl  

 

101. Jonas Olofsson den mest irriterande räkningen som finns. 
den 28 oktober kl. 19:10 · Visa feedback 2Dölj feedback (2) · Anmäl  

 
102. Jonas Modin  

Det är ingen liten räkning heller... 
den 30 oktober kl. 19:00 · Anmäl 
 

 

103. Andreas Persson Fondell Jag hade en obetald räkning om tv-licensen och sade upp 
densamma efter att jag fick min nästa räkning, utan att ha betalat den första. Då blev min 
första räkning helt plötsligt makulerad av någon anledning... 

den 28 oktober kl. 00:10 · Anmäl  

 

104. Krister Lindwall Det värsta jag varit med om... Hamnade på sjukan i maj .. var kvar 
där i 4mån. då skötte min far räkningarna.. o jag betalar inte TV-licens..men han gjorde..i 
juli..vilket resulterade i två betalningsanmärkningar direkt.. då jag inte anmält tv-innehav. 
och bara betalade för tredje kvartalet..Radiotjänst tycker då att j... 
 

den 26 oktober kl. 23:13 · Anmäl  
 

105. Johan Alexandersson SVT, Facket och Svenska Kyrkan är laglig maffia.... 
den 26 oktober kl. 18:11 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
 

106. Kristina Holmqvist avskaffa JA 
den 26 oktober kl. 18:04 · Anmäl  
 

107. Lena Westling Håller med alla föregående skrivare. 
den 26 oktober kl. 17:57 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  

 
108. Thomas Stjernquist Är SVT statligt ? NEEJ det är PRIVAT !!! En privat stifltelse som 

har fått indrivningsrättigheter !! Skumt så det osar om det. 
http://svt.se/2.60175/1.707564/ar_svt_statligt?lid=puff_698187&lpos=extra_0 

den 24 oktober kl. 10:38 · Anmäl  

 
 

http://www.facebook.com/gunilla.i.england
http://www.facebook.com/profile.php?id=756407012&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=170326126626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6525045&rid=756407012&cid2=7319396626&h=774b2fb2b4
http://www.facebook.com/jnsmdn
http://www.facebook.com/profile.php?id=756407012
http://www.facebook.com/profile.php?id=683121897&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=170293941626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6523119&rid=683121897&cid2=7319396626&h=69504f416e
http://www.facebook.com/profile.php?id=1659011092&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=170229106626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6519207&rid=1659011092&cid2=7319396626&h=3c927b0aa2
http://www.facebook.com/jnsmdn
http://www.facebook.com/andreas.fondell?ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=169713001626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6487780&rid=100000005596843&cid2=7319396626&h=d517bec072
http://www.facebook.com/profile.php?id=637993053&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=168936781626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6443183&rid=637993053&cid2=7319396626&h=6aa08d01f2
http://www.facebook.com/profile.php?id=1538973277&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=168734941626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6432038&rid=1538973277&cid2=7319396626&h=4e0001b389
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000039970476&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=168731326626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6431819&rid=100000039970476&cid2=7319396626&h=bb96398a91
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000336601213&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=168726661626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6431555&rid=100000336601213&cid2=7319396626&h=adc640c920
http://www.facebook.com/stjernquist?ref=mf
http://svt.se/2.60175/1.707564/ar_svt_statligt?lid=puff_698187&lpos=extra_0
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=167078571626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6348453&rid=602312438&cid2=7319396626&h=a4f15a3fbc
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109. Jarno Laurila jag har ingen jävla tv..har bara 5 datorer o laddar ner allt va jag vill se!!! 
den 22 oktober kl. 18:47 · Anmäl  

 

110. Magnus Emanuelson Uråldrigt sätt o kräva människorna på pengar, men ändå vi lever 
i 2000-talet...Skulle gärna se restultatet av den påstådda tv-pejlingen dom gör, men det 
blir nog svårt...excisterar nog inte ens..... snacka om att ha fula metoder.... 

den 22 oktober kl. 14:29 · Visa feedback 1Dölj feedback (1) · Anmäl  
 

111. Andreas Persson Fondell  
Jag vet inte exakt hur dem gör, men jag har hört att dem kollar genom ledningarna hur pass mycket 

ström och vilken frekvens som går till dina antennuttag och kan således få reda på om något av dina 

uttag används. Men detta kan dem endast göra i villor och inte i t.ex. hyreshus, då det är flera 
personer som delar på en och samma kabel. Detta krävs det ett speciellt tillstånd för och tillräckliga 

misstankar om tv-licens fusk för att kunna göras. 
Som sagt bara något jag hört :) 

den 28 oktober kl. 00:08 · Anmäl 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000214856977&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=165876211626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6279763&rid=100000214856977&cid2=7319396626&h=720c8498f8
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000380093497&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?v=feed&story_fbid=165722061626&gid=7319396626&ref=mf
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=7&cid=6270601&rid=100000380093497&cid2=7319396626&h=40125f06c3
http://www.facebook.com/andreas.fondell


Inlägg 
nummer Namn

Typ av 
inlägg 
Nytt/Besv

Vilket inlägg 
tror vi 
besvarades 
eller 
besvaras? Kön?

Verkar 
inlägget ha 
ett 
persuasivt 
syfte?

Talar syftet 
för eller emot 
vår tolkning 
av 
ramverket? Ethosargument Pathosargument Logosargument

Övervägande 
argument 

Använder 
sändaren 
något att 
stödja sig på 
som 
allmänsanning
ar, media, 
exempel.

1 Robert Lindkvist nytt man ja för ja Pathos nej
2 Henrik Lindgren nytt man ja för ja Logos ja
3 Per Anders Nilsson nytt 3 man ja för ja Logos nej
4 Henrik Lindgren besv 3 man ja för ja ja Logos ja
5 Henrik Lindgren besv 3 man ja för ja ja Logos ja
6 Juanito Oliva besv 3 man nej för ja Logos nej
7 Christina Andersson nytt kvinna ja för ja Logos nej
8 Jens Strandberg nytt 8 man nej emot
9 Hans Loo besv 8 man ja för ja Pathos nej

10 Jens Strandberg nytt 10 man ja för ja ja Logos nej
11 Pia Samuelsson besv 10 kvinna nej för
12 Kim Rosenberg nytt 12 man ja emot ja ja Ethos nej
13 Suzy Bimbo Hughes besv 12 kvinna nej emot
14 Josefine Nordström besv 12 kvinna nej emot
15 Peter Jonasson besv 12 man nej emot
16 Anette Pärle nytt 16 kvinna ja för
17 Erik Hellsborn besv 16 man ja för
18 Pär Anders Nilsson besv 16 man ja för ja Logos nej
19 Birgitta Klangeryd nytt 19 kvinna ja för ja Logos nej
20 Sara Strand nytt kvinna nej för
21 Ann-Louise Widell nytt kvinna nej för
22 Anki Eriksson nytt kvinna nej för
23 Marianne Törngren nytt kvinna ja för ja Logos nej
24 Jan Berggren nytt man ja för ja Logos nej
25 Marie Henriksson nytt kvinna ja för ja Logos nej
26 Johan Strandberg nytt 26 man ja emot ja Ethos nej
27 Tom Ringström besv 26 man nej emot
28 Pia Lejonquist nytt 28 kvinna ja för ja ja Logos nej
29 Mikael Bäckfjäll besv 28 man ja för ja Pathos nej
30 Maj-Lie Klintefors nytt kvinna ja för ja Logos nej
31 Berra Superkeeper Sani nytt man ja emot ja Logos nej
32 Linda Karlslind nytt kvinna ja för ja Logos ja
33 Rolf Beckman nytt 33 man ja för ja Logos nej
34 Berra Superkeeper Sani besv 33 man ja för ja ja Logos nej
35 Malin Bruhn nytt kvinna ja för ja ja Logos nej
36 Seger Zafer Vitberg nytt 36 man ja för ja Logos nej
37 Jonas Wånander besv 36 man nej emot
38 Håkan Wallin nytt 38 man ja för ja Pathos nej
39 Berra Superkeeper Sani besv 38 man ja för ja Logos nej
40 Anton Andersson besv 38 man ja för ja Logos nej
41 Lars-Eric Gustafsson nytt 42 man ja för ja ja Logos nej
42 Berra Superkeeper Sani besv 42 man ja emot ja Logos nej
43 Jessica Wahlberg nytt 43 kvinna ja för ja ja Ethos nej
44 Berra Superkeeper Sani besv 43 man ja emot ja Logos nej
45 Erika Rödenhake besv 43 kvinna nej emot ja Logos nej
46 Berra Superkeeper Sani besv 43 man nej emot ja Logos nej
47 Malin Ohlsson nytt kvinna ja för ja Logos nej
48 Niclas Andersson nytt 48 man ja för ja Logos nej
49 Lena Sandberg besv 48 kvinna nej för
50 Birgitta Anar besv 48 kvinna ja för ja Logos nej
51 Magnus Bondesson besv 48 man ja för ja ja Logos ja
52 Fredrik Lundgren nytt 52 man ja emot ja Logos nej
53 Goran Nilsson besv 52 man ja för ja Logos nej
54 Magnus Bondesson besv 52 man ja emot ja Logos nej
55 Fredrik Lundgren besv 52 man ja emot ja Logos nej
56 Lars-Eric Gustafsson besv 52 man ja emot ja Logos nej
57 Fredrik Lundgren besv 52 man ja emot ja Logos nej
58 Lars-Eric Gustafsson besv 52 man ja emot ja Logos nej
59 Magnus Bondesson besv 52 man ja emot ja Logos nej
60 Sofie Karlsson nytt kvinna ja för ja Logos ja
61 Rickhard Lantto nytt man ja för ja Logos nej
62 Susanne Sundvall Bergströmnytt kvinna ja för ja Logos nej
63 Kent Brennander nytt 63 man ja emot ja ja Logos ja
64 Eva Hedström besv 63 kvinna nej emot ja Pathos nej
65 Mikael Bäckfjäll besv 63 man nej emot ja Pathos nej
66 Arto Poikila nytt man ja för ja Logos nej
67 Marie Åström nytt 67 kvinna ja för ja ja Logos nej
68 Goran Nilsson besv 67 man ja emot ja Logos nej
69 Jouko Urama nytt man ja för ja Logos nej
70 Jenny-Anne Tidlund nytt 70 kvinna ja för ja Logos nej
71 Charlotta Ambjörnsson-Larssonbesv 70 kvinna ja för ja ja Logos nej
72 Rickard Vollmer nytt 72 man ja för ja ja Logos nej
73 Cristina Mehrens besv 72 kvinna nej för
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74 Daniel Larsson nytt 74 man ja emot ja ja Logos nej
75 Berra Superkeeper Sani besv 74 man nej för ja Logos nej
76 Mattias Blank besv 74 man ja för ja Logos nej
77 Berra Superkeeper Sani besv 74 man nej för ja Logos nej
78 Goran Nilsson besv 74 man nej emot ja ja Logos nej
79 Berra Superkeeper Sani nytt man ja emot ja Logos nej
80 Jasmin Drvenica nytt kvinna ja för ja ja Logos nej
81 Kenneth Jansson nytt 81 man ja för ja Logos nej
82 Kenneth Jansson besv 81 man ja för ja Logos nej
83 Greta Peligrin nytt kvinna ja för ja Pathos nej
84 Raimo Lindström nytt man nej för ja Pathos nej
85 Birgitta Nevala nytt kvinna ja för ja Ethos nej
86 Arto Junninen nytt 86 man nej för ja Pathos nej
87 Birgitta Nevala besv 86 kvinna nej emot nej
88 Ulrika Gumplowicz nytt kvinna ja för ja Ethos nej
89 Marie Veteläinen nytt kvinna ja för ja Logos nej
90 Isabelle Hagström nytt 90 kvinna ja för ja ja Logos nej
91 Martin Hellström besv 90 man nej för ja Pathos
92 Stefan Bothén nytt man ja för ja Pathos ja
93 Hans Loo nytt man ja för ja Logos
94 Gunilla Ericsson nytt kvinna ja för ja ja Pathos ja
95 Leila Sieppi nytt 95 kvinna nej för
96 Gunilla Ericsson besv 95 kvinna nej för ja Ethos nej
97 Aschkan Karimaghai nytt 97 man nej för ja Pathos nej
98 Jonas Modin besv 97 man nej emot ja Pathos nej
99 Aschkan Karimaghai besv 97 man nej för ja Pathos nej

100 Tina Strandberg nytt 104 kvinna ja för ja logos nej
101 Jonas Olofsson nytt 104 man nej för ja Ethos nej
102 Jonas Modin besv 104 man nej för ja Ethos nej
103 Andreas Persson Fondellnytt 104 man nej emot ja Ethos nej
104 Krister Lindwall nytt man ja för ja ja Pathos nej
105 Johan Alexandersson nytt man ja för ja ja Pathos ja
106 Kristina Holmqvist nytt kvinna nej för nej
107 Lena Westling nytt kvinna nej för ja Ethos nej
108 Thomas Stjernquist nytt man ja för ja ja ja Ethos ja
109 Jarno Laurila nytt man nej emot ja Pathos nej
110 Magnus Emanuelsson nytt 110 man ja för ja logos nej
111 Andreas Persson Fondellbesv 110 man nej emot ja logos nej


