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Abstract: The purpose of this thesis was to examine how two different groups use information 
strategies in their Facebook group activities. A qualitative study was made using interviews 
and a qualitative observation method. The observation groups consisted of two selected 
groups on Facebook and I interviewed three chosen participants of each group; a Gatekeeper, 
a Gateopener and a Lurker. Through the information strategies I examined the selected 
groups’ information environments. To reach my goal, the following questions were studied: 
which information strategies, within social media, do the groups use to achieve their goals and 
what are the characteristics of an information environment that has been created by a 
heterogeneous group, in comparison to a homogeneous group in their networking groups.  
 
The theoretical framework that was used to analyze the results of the study consisted of a 
model that was built of theories, literature and previous research regarding information 
strategies within heterogeneous and homogeneous groups, Facebook, open- and closed 
information environments, and Gatekeepers. The results of this study show that it is complex 
to ascertain whether a group is 100% homogeneous or heterogeneous, and whether a group is 
100% closed or open and that there will always be factors and dimensions that cannot be 
defined as open or closed or homogeneous and heterogeneous. The results also show that a 
closed group with seemingly closed memberships is much more informal than an open group. 
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1. Inledning 
 
Sociala medier används mer frekvent i vår vardag och Internet har gjort det enklare för oss att 
träffas och umgås över tid och rum. Det är viktigt och värdefullt att möta människor där de 
befinner sig idag. De nya teknologierna är en av de synligaste och mest föränderliga 
händelserna i samhället idag. Människor har tillgång till nätverksgrupper oavsett sociala samt 
ekonomiska förutsättningar. De som inte har en dator hemma kan allt som oftast gå till 
biblioteket och låna. Sociala medier innebär flertalet möjligheter för människor att skapa 
grupper eller forum beroende på vilket intresse, vilka värderingar och vilka behov den 
enskilde individen har. Det som krävs av medlemmarna är interaktion, kunskap och tid för att 
delta; tid som vi tidigare använde för att exempelvis titta på TV eller tala i telefon. Sociala 
medier innebär snabb information för att nå så många som möjligt vilket även ökar 
tillgängligheten och synligheten samt bidrar till att sprida och utbyta information. Vi är alla 
delaktiga i nätverk av olika slag och vi använder oss av den nya tekniken i informationssyfte 
vare sig det är för att inhämta information, dela information eller skapa information.   
 
Internet har gjort det möjligt för minoriteter att samlas och att träffas med människor från 
hemlandet skriver Liv Johanne Solheim i ”Marginalitet och socialt kapital” (2011, ss. 145-
160). En forskare anser att de medlemmar som ingår i nätverksgrupper med människor som är 
likasinnade endast förstärker varandras perspektiv (Cass R. Sunstein 2007, s. 58). Sett ur 
denna synvinkel blir detta ett samhällsproblem då deras kunskap och synsätt inte vidgas till 
något utanför gruppens intresse. Det finns andra forskare som hävdar motsatsen att de 
människor som är medlemmar i minoritetssamhällsbyggande grupper mer sannolikt är 
intresserade av att veta vad andra människor har för åsikter i jämförelse med dem som inte är 
med i ”slutna” grupper (Matthew Gentzkow & Jesse M. Shapiro 2011, s. 24). På Facebook 
finns det många öppna grupper men det finns även slutna grupper där inte alla får lov att 
delta. I studien undersöks två utvalda gruppers informationsmiljöer på Facebook. Studien 
visar av vilka anledningar människor väljer att samlas på Facebook samt hur information 
utbytes.  
 
Nedan i bakgrund och forskningsproblem beskriver jag varför jag har valt att studera två olika 
gruppers informationsstrategier samt hur deras informationsmiljöer då ser ut. 
 
1.1 Bakgrund och forskningsproblem 
 
Idag handlar samhällsdebatten mycket om sociala medier och hur människor vars röster 
vanligtvis inte görs hörda har en möjlighet att komma till tals genom Internet. Detta möjliggör 
större interaktion mellan olika människor i skilda delar av världen. Vi kan nå majoriteten av 
befolkningen online via en gemensam plattform som exempelvis Facebook. Något som är 
självklart idag är att människan genomgår en social förändring genom sociala medier. Vi 
engagerar oss i olika grupper på nätet i olika syften. Sociala medier har öppnat dörrar för 
minoriteter att träffas och bilda nätverksgrupper där de kan samtala med likasinnade. 
Facebook används idag av ca 900 miljoner användare (Jenselius 2012). Facebook är den 
största sociala nätverkstjänsten idag. Många tillbringar flera timmar och ibland hela dagar på 
Facebook. Facebook är ett kraftfullt verktyg som kan återförena människor i skilda delar av 
världen, tjänsten kan även användas för att bygga broar mellan människor, skapa olika 
grupper och har för många blivit en annan verklighet. I Sverige bygger vår demokrati på fri 
åsiktsbildning; alla har rätt att göra sin röst hörd. Tillgången till information är även den en 
demokratisk rättighet. Idag har detta blivit enklare i och med Internet; både att göra sig hörd 
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men även att få tillgång till information. Sociala medier innebär en stor samhällsförändring 
och många vet för lite om det. Idag handlar det om tillgänglighet, insyn, synlighet och 
öppenhet. Vi arbetar med att sprida information vidare; vi delar med oss. Trots dagens stora 
informationsflöde finns det människor som av olika anledningar väljer att begränsa vilken 
information man delar. 
 
Studien grundas i två gruppers informationsmiljöer och informationsstrategier på Facebook. 
Den ämneskontextuella bakgrunden är då inom informationsvetenskap och sociala medier och 
är en del av biblioteks- och informationsvetenskapens område. Jag kommer hädanefter att 
använda mig av den vedertagna förkortningen BoI istället för bibliotek- och 
informationsvetenskap. BoI- vetare måste förstå hur och varför människor använder 
information skriver Richard E. Rubin i Foundations of Library and Information Science 
(2010, s. 271). Studien grundas ur ett kvalitativt perspektiv där användning, spridning, 
skapande och utbyte av information i olika gruppers informationsmiljöer lyfts fram. Det är 
relevant att som BoI-vetare undersöka hur information används i olika grupper på Facebook 
samt att försöka förstå varför vissa grupper väljer att vara slutna. Det är ur denna kontext min 
studie växer fram.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur två olika grupper använder sig av information på Facebook och 
därmed visa vilka informationsstrategier de använder sig av i sina informationsmiljöer. Jag 
studerar gruppernas informationsstrategier genom att se hur medlemmar ur de utvalda 
grupperna väljer att söka, skapa, utbyta och sprida information. Detta visar vilka egenskaper 
de olika gruppernas informationsmiljöer har. Mina empiriska forskningsfrågor blir således: 
 

• Vilka informationsstrategier inom sociala medier använder sig två olikartade 
Facebookgrupper av för att nå sina mål? 

- Hur söker, skapar, utbyter och sprider gruppmedlemmarna information? 
 

• Vilka är skillnaderna mellan en heterogen och öppen respektive homogen och 
sluten nätverksgrupp när det kommer till informationsmiljöns egenskaper? 

- Kännetecknas de av mer formella eller informella aspekter? 
 
1.3 Avgränsning 
 
Jag har valt att fokusera på två gruppers informationsmiljöer och informationsstrategier. Jag 
utför min studie genom observationer och intervjuer på Facebook. Detta har gjort att jag har 
fått begränsa antalet grupper till två då fler grupper hade varit omöjligt att undersöka sett till 
tidsaspekten för uppsatsen. Den andra avgränsningen handlar om antalet intervjuer. Då jag har 
valt att utföra djupintervjuer har jag begränsat antalet intervjuer till tre, ur vardera grupp, då 
fler intervjuer inte hade varit möjligt att utföra under tidsperioden. Den tredje avgränsningen 
handlar om tidsaspekten av observationerna. Det hade varit önskvärt att observera grupperna 
under en längre tidsperiod men det ryms inte inom en masteruppsats. 
 
 
1.4 Disposition 
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Jag har i den första delen av uppsatsen visat att det finns olika teorier och förklaringar om vad 
informationsvetenskap innebär och att det är ett komplext begrepp. Jag har även visat att 
studien kan bidraga till förståelse om hur olika nätverksgrupper i olika informationsmiljöer 
använder sig av olika informationsstrategier för att nå sitt mål inom sociala medier. Det är 
med dessa ord i tankarna jag har placerat studien och relevansen för studien så att den ska 
finna sin plats inom BoI. 
 
Nästa uppsatsdel går igenom den Teoretiska inramningen för studien som presenteras nedan i 
form av Teoretisk litteraturöversikt och tidigare forskning där relevansen för problemområdet 
klargörs. 
 
Därefter sammanfattas den Teoretiska inramningen och huvudteman i studien där 
huvudpunkterna för studien definieras ytterligare och avgränsas samt presenteras om hur de 
används i studien. Detta mynnar slutligen ut i en figur som ger en visuell bild av hur jag har 
angripit mitt problemområde. 
 
Därefter följer Metodavsnittet där metodvalet förklaras ingående, relationen mellan 
forskningsproblemet och de valda metoderna, vilka urvalskriterier jag har använt och 
datainsamlingstekniker. I avsnittet Analysverktyg visas även Widén-Wulffs (2001) Nycklar, 
en kort presentation av pilotintervjuer och avslutas med en diskussion om min forskarroll 
samt etiska överväganden i studien. 
 
Empirin presenteras under Resultatredovisning- och analysredovisning i nästkommande 
avsnitt i form av de temata som går efter studiens huvudteman som presenteras i Teoretisk 
referensram och huvudteman i studien och avslutas med en Summering av Nycklarnas 
resultat. 
 
Diskussionsdelen är uppdelad i underrubriker för att göra den mer läsvänlig. 
Uppsatsens avslutande del innehåller Slutsatser och följs av Förslag på vidare forskning, en 
Sammanfattning samt avslutas med Källförteckning och Bilagor. Jag hoppas även, då studien 
bygger på relativt outforskat område inom BoI, att den bidrar till djupare förståelse för sociala 
medier och människors delaktighet i olika nätverksgrupper. 
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2. Teoretisk litteraturöversikt och tidigare forskning  
 
Nedan följer en översikt i vilken kontext jag rör mig när jag ska studera de olika Facebook 
gruppernas informationsmiljöer. Mestadels av den tidigare forskningen och den teoretiska 
litteraturen är hämtad ifrån internetrelaterad forskning. Här presenteras således hur jag 
använder mig av forskningen i min studie för att besvara mina forskningsfrågor samt som 
analytiskt hjälpmedel. Jag har grupperat kunskapsområdena med olika rubriker så att det är 
enklare att få en översikt. Då mycket av litteraturen och många forskare talar om liknande 
problemområden är det ingen klar gräns mellan de olika delarna. Det finns mycket tidigare 
forskning kring sociala medier samt olika forumanalyser men jag har valt att belysa endast 
några få som belyser begreppen homogenitet, överbryggande av strukturella hål samt olika 
roller människor intar på nätet som direkt är av relevans för min analys. Det är omöjligt och 
vore inte meningsfullt att belysa alla tidigare studier.  

2.1 Information som koncept  
 
Donald O. Case skriver i sin senaste upplaga av Looking for information: a survey of research 
on information seeking, needs, and behavior  (2012, s. 14) att han har valt att belysa några av 
de forskningsområden inom informationssökning som inte har fått tillräckligt med 
uppmärksamhet där författaren tar upp bland annat delande av information mellan jämlikar 
samt undvikande av information av desamma. Case skriver att information är socialt 
konstruerad, eller kan ses som en process som handlar om kommunikation av information och 
hur en människas kunskap förändras i och med intagandet av informationen. Information kan 
vara ett meddelande som skickas från en sändare till en mottagare. Information är mening 
som skapas då människor försöker förstå vardagen. Dessa frågor är intressanta för min studie 
då jag undersöker hur de olika grupperna använder sig av information. Case skriver om 
selektiv exponering och undvikande av information som även andra forskare jag tar upp 
nedan problematiserar. Case tar även upp olika forskares studier där han bland annat skriver 
att människor inte alltid vill ha information som stämmer överens med deras åsikter utan att 
de i vissa fall vill ha annan information; men säger även att i det långa loppet vill de flesta 
ändock ha information som bejakar deras värderingar och åsikter. Ofta är det så att 
information inte undviks, det är snarare så att den helt enkelt inte används (Case 2012 ss. 109-
112). Case menar att människor som är intresserade av något blir mer exponerade för all slags 
information genom sökandet av det som är av intresse. Hur de utvalda grupperna filtrerar 
information samt vilka konsekvenserna av detta är i deras informationsmiljöer på Facebook är 
relevant att studera. Case lyfter att vissa forskare hävdar att undvikande och avvisande av 
information samt skäl till selektivitet beror på informationsöverflöd. Informationsöverflöd är 
när en människa får för mycket information, kommunikation samt input för att kunna hantera 
och ta in. Mer information, avslutar Case sin bok med, är inte alltid bättre. Tiden räcker inte 
till att ta in allt informationsflöde och man bör filtrera bort en del. Undvikande av information 
är en strategi som är bra att tillämpa bara för att överleva ibland. Informationsbehov handlar 
inte alltid om meningsskapande och inte heller måste informationssökning alltid lösa ett 
problem eller tillfredsställa ett informationsbehov (Case 2012, ss. 375-379). 
 
2.2 Informationsstrategier 
 
Begreppet informationsstrategier genomsyrar hela uppsatsen; samt omfattar begreppet 
informationsstrategier alla andra begrepp jag definierar och analyserar. Det är ett 
övergripande begrepp som jag nedan definierar hur jag använder som ett analysverktyg för att 
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synliggöra gruppernas egenskaper i deras informationsmiljöer. Karen Nowé Hedvall skriver i 
Tensions and contradictions in information management: an activity-theoretical approach to 
information activities in a Swedish youth/peace organisation (2007, s. 2) att det i dagens 
”informationssamhälle” är av största vikt med kunskap och information i olika grupper. Nowé 
Hedvall skriver vidare att rätt information i rätt tidpunkt kan vara avgörande i strategiskt 
beslutsfattande samt sammanföra medlemmar i olika grupper. Informationsstrategier står i 
relation med tillämpning; följer inte strategierna målet bådar det för misslyckande. 
Information används på olika sätt beroende på ens preferenser, på ens intressen, på 
sökfrågorna samt på funktionerna man har i gruppen (Nowé Hedvall 2007. s. 16). Olika 
grupper använder sig av olika informationsstrategier beroende på gruppens mål. Forskning 
som handlar om olika grupper undersöker ingående om hur information delas. 
Jag undersöker hur grupperna arbetar med informationsstrategier; arbetar de på ett sätt som 
sammanför medlemmarna; använder medlemmarna sig av informationsdelningar beroende av 
intresse och på funktionerna de har i gruppen. Jag undersöker gruppens informationsstrategier 
genom att studera om det finns något gemensamt synsätt på hur gruppen hanterar information 
samt om den bygger på gemensamma värderingar. Finns det några gemensamt gripbara 
informationsstrategier i gruppen och hur skapas, används och sprids information. Orna (2004, 
ss. 8-9) talar om informationsstrategier som ett ramverk inom vilket information hanteras. 
Informationsstrategier som finns inom ramen för gruppens syfte (på Facebook: den formella 
presentationen/texten om gruppen) menar Orna ska vara drivkraften för att underhålla, hantera 
och tillämpa gruppens informationsresurser för att nå deras mål. Gruppens mål är 
syftespresentationen på Facebook om gruppen. Informationsstrategier menar författaren är hur 
informationen förs ut samt tas in i gruppen och vem som har ansvaret för detta. 
Informationsstrategier är även hur gruppen arbetar med att söka nya medlemmar till gruppen 
och om de använder sig av någon strategi för att stänga ute nya medlemmar. Genom att 
studera gruppens informationsstrategier går det att synliggöra vad som händer i 
informationsmiljön och därmed förklara vilka egenskaper grupperna har. Jag undersöker även 
vem som delar information i grupperna och hur medlemmar söks eller utesluts samt om och i 
sådana fall hur grupperna sprider information om deras egna Facebook grupp. Barbara Ley 
har gjort en etnografisk studie (inom sociala medier) om hur det sociala samt tekniska i en 
nätverksgrupp influerar medlemmarnas engagemang gentemot varandra samt gruppen (”Vive 
les roses!: The Architecture of Commitment in an Online Pregnancy and Mothering Group” 
2007, s. 1). Jag har valt att belysa Leys studie då författaren talar om att man kan se hur 
medlemmarna interagerar i deras engagemang i gruppen (2007, s. 19). Leys resultat (2007, ss. 
13-14) visar att slutna grupper har egenskaper som att medlemmarna är mer intima med 
varandra. Samt även att det är en tryggare plats för medlemmarna med slutna grupper.  
 
2.3 Facebookgrupper som en informationsmiljö 
 
Elizabeth Orna skriver i Information strategy in practice (2004, s. 10) att en organisation är 
grupper av människor som samlats i olika syften. Det kan vara affärsrelaterat eller av privat 
intresse. Författaren skriver även att en grupps syfte, när de träffas, är att integrera Internet 
och världen utanför. I min studie etablerar jag likheten med att en grupp som har samlats på 
Facebook kan ses som en organisation. Varför denna parallell mellan organisationer och 
nätverksgrupper är relevant för min studie förklarar jag närmare nedan i kapitel 2.4. För att 
ytterligare tydliggöra hur jag kan likställa en nätverksgrupp med en organisation använder jag 
mig även av Charlotte von Essens tre komponenter i sin föreläsning ”Den sociala 
organisationen” (2012). Charlotte von Essen skriver att samarbetet är det viktiga i en 
nätverksgrupp för att det ska fungera. Det behövs ett ställe för människor att samlas på vilket 
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är sociala medier; det behövs en mening för människor att samlas och något de har 
gemensamt samt en nätverksgrupp som de kan använda sig av för sitt gemensamma syfte.  
 
Robert S. Taylor skriver i ”Information use environments” (1994, ss. 218-220) att 
informationsmiljöer skapas av användare av information som i specifika kontexter i miljöerna 
påverkar ett flöde. Författaren har skrivit en studie där han ger exempel på hur man kan 
studera informationsmiljöer. Taylor skriver att det är irrelevant hur stor en organisation är och 
vilken verksamhet det handlar om. Det som istället är intressant att studera är vad 
organisationen gör (1994, s.227). Taylor undersöker informationsmiljöer i sin studie genom 
olika begrepp som relaterar till informationsmiljö. Frågor Taylor bland annat diskuterar är 
vilka inställningar människorna i grupperna har om informationsmiljön samt hur information i 
allmänhet flödar i miljöerna. Taylor (1994, ss. 222-231) skriver att det är viktigt att undersöka 
hur medlemmar ur sådana grupper uttrycker sig om information med egna ord. Även jag 
undersöker hur utvalda gruppmedlemmar använder sig av information i deras grupper genom 
deras egna berättelser. Många forskare vill möjligen ha organisationer med mer strukturerade 
mål och mer verksamhet samt över längre tid. Jag menar dock att det i min studie är befogat 
att dra denna parallell däribland genom Taylors forskning (1994, s. 227). 
 
På Internet är den person du är online speglad av dina åsikter du har i andra kontexter. Vissa 
hävdar även att den person du är online är mer lik ditt sanna jag då människor ofta uttrycker 
sina åsikter enklare då de sitter bakom en ”skyddad” skärm. Detta underlättas också av att 
grupper kan vara av den slutna typen på Facebook vilket innebär att endast medlemmar kan 
läsa varandras inlägg. Många människor öppnar sig inte i ett nytt sällskap offline men kan 
göra det online. Vissa människor som är delaktiga i Facebook grupper och nätverksgrupper 
lär känna varandra snabbt och det skapas en närhet då de möts dagligen och talar via Internet; 
till skillnad från deras sociala nätverk offline som de förmodligen inte har kontakt med varje 
dag. Andra människor har en mer formell ton även på Facebook. Att vara med i en informell 
grupp kan få negativa konsekvenser. Om vi ser det i detta perspektivet är det enkelt, att 
kommentera ett inlägg, och vad man känner, i just det ögonblicket utan att reflektera över 
konsekvenserna först. Delningar online förlorar inte heller sin initiala intention medan det 
människor talar om offline, över tid, förlorar sin ursprungliga kontext, skriver Erik Qualman i 
socialnomics: how social media transforms the way we live and do business (2009, s. 3). 
Många söker sig till grupper och vill träffa människor online som de inte träffas med offline. 
Precis som offline finns det grupper där människor behöver ta ansvar för varandra när de är 
med i en grupp; när någon behöver hjälp eller ställer frågor så förväntas det av de andra 
medlemmarna att de ska interagera. Det finns dock även grupper där medlemmar inte har 
några förväntningar på varandra. Studien undersöker då vilka egenskaperna i 
informationsmiljön är i de utvalda grupperna; vilken ton de har emellan sig (formell eller 
informell) samt vilka förväntningar medlemmarna har på varandra. 
 
2.4 Öppna och slutna informationsmiljöer 
 
I detta kapitel klargör jag ytterligare varför jag drar en parallell mellan organisationer och 
nätverksgrupper som jag nämnde i kapitel 2.2. Gunilla Widén-Wulff har skrivit en avhandling 
där forskaren undersöker öppna och slutna informationskulturer i Informationskulturen som 
drivkraft i företagsorganisationen: En kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag (2001). 
Widén-Wulff har genom sex faktorer studerat hur informationskulturen bidrar till att stödja 
företagets verksamhet och har inriktat sig på effektivitet (2001, ss. 32-35). Nedan tar jag upp 
författarens sex faktorer, som hon definierar som Nycklar och använder som analysverktyg, 
men går endast in djupare i de jag själv använder för min studie. Widén-Wulffs sex faktorer 
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är: 1. Större förändringar (undersöker hur och om organisationerna har förändrats på senare 
tid). 2. Samarbete inom avdelningar (i studiens fall med andra grupper) (denna faktor 
undersöker och beskriver den interna miljöns öppenhet). 3. Teamarbete fungerar bättre i 
öppna miljöer då ett samarbete redan har skapats. Här är det viktigt att medlemmar delar med 
sig av sin information eller kunskap till varandra så att informationen inte stannar kvar hos en 
enskild medlem. 4. Personalutbildning handlar både om ledningens utbildning men också om 
att ledningen ska lära ut vad de i sin tur kan till den övriga personalen i organisationen. 5. 
Målsättningar undersöker vilka målsättningar organisationen har och hur ledningen förmedlar 
detta till sin personal. Öppna miljöer har en bättre utgångspunkt för att detta ska fungera. 6. 
Mellanchefernas roll handlar om personalen som är med i verksamheten och att de ska kunna 
vara en länk uppifrån och ner och nerifrån och upp samt fungera som broar. De ska vara den 
strategiska punkten och bringa en ordning i organisationen. Det är även utifrån dessa sex 
faktorer som forskaren bygger upp sin metodmall. Metodmallen använder forskaren därefter 
som analys- och resultatinstrument för att diskutera teori och empiri. Analysen presenteras 
genom en beskrivande tolkning av kvalitativa semistrukturerade intervjusvar enligt de 
faktorer som Widén-Wulff har undersökt. Metodmallen består av dessa sex teman som 
Widén-Wulff definierar som nycklar när metodmallen byggs upp (Widén-Wulff 2001, ss. 32-
35).  
 
Författaren använder sig av Geert Hofstedes organisationsteori i Organisationer och kulturer: 
om interkulturell förståelse (1991) om öppna gentemot slutna system för att undersöka ifall de 
olika försäkringsbolagen har en öppen eller sluten företagsprofil (Widén-Wulff 2001, s. 32). 
Maria Lindh har också använt sig av Hofstedes (1991) dimension om öppna gentemot slutna 
system samt av Widén-Wulffs (2001) metodmall men avgränsat det till de tre första temata 
för sin studie i sin Magisteruppsats Informationskulturen i Attac Göteborg – öppen eller 
sluten (2003, ss. 4-10). Lindh har som Widén-Wulff studerat informationskulturen vid en 
organisation samt om företaget är öppet eller slutet. Jag har tagit inspiration i deras studier 
och använder även jag Hofstedes fjärde dimension. Jag har gått direkt till källan och använder 
Geert Hoftstede och Gert Jan Hoftstedes senaste och omarbetade version av Organisationer 
och kulturer (2005, s. 310) och den fjärde dimensionen öppet kontra slutet system ifrån denna 
upplaga.  
 
Hofstede och Hofstede (2005, ss. 36-37) talar om organisationskulturers sex dimensioner. 
Geert Hofstede har studerat data ifrån en stor undersökning som handlar om olika människors 
värderingar runtom i världen med människor ifrån dotterbolaget till IBM. Geert Hofstede har 
undersökt och analyserat skillnader i olika nationella kulturer och jämfört 
organisationskulturella skillnader. De utgår ifrån sex dimensioner men då jag endast använder 
mig av deras fjärde dimension till studien är det den jag definierar här. I enheterna med ett 
öppet system skriver Hofstede och Hofstede vidare att både organisationen och medlemmarna 
visade en öppenhet gentemot nya medlemmar och även andra som stod utanför enheten. De 
öppna enheterna såg vidare att nästan vem som helst kunde passa in. Det tog inte lång tid för 
människor att komma in i de öppna enheterna samt att samarbetet fungerade mycket bättre i 
dessa miljöer. I de slutna enheterna var både medlemmarna samt organisationen slutna och 
mystiska. Alla passade inte in utan det var endast få speciella personer som platsade in i 
enheterna och det tog mycket lång tid att komma in i enheten. Vissa passade inte in ändå och 
det var en kall miljö. Denna dimension ska beskriva vilket kommunikationsklimat som råder 
på enheten (Hofstede & Hofstede 2005, s. 313). 
 
Jag använder mig av författarnas organisationsteorier som jag applicerar på Facebook 
grupperna. Jag tar även avstamp i deras teorier när jag bygger upp min metodmall som jag 
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även använder som analys- och resultatinstrument för att diskutera teori och empiri. Jag 
använder mig därefter av mina analys- och resultatteman för min diskussions resultat.  
2.5 Homogena respektive heterogena grupper och Internet 
Cass R. Sunstein diskuterar i Republic.com 2.0 (2007, ss. 5-7) om hur den ökade kraften av 
den privata kontrollen som individen har hotar demokratin och friheten. Författaren menar att 
vi filtrerar bort det vi inte vill se och säger att censurering är det största hotet för demokratin 
och för friheten. Han talar om teknologin, om den automatiska filtreringen, som gör det 
möjligt att filtrera information och som i sin tur gör att människor utsätts för en viss form av 
filtrerad information (Sunstein 2007, s. 5). Han menar även att det blir alltmer personaliserade 
startsidor. Människor måste utsättas för saker och händelser som de inte hade valt själva för 
att skapa en förståelse hos varandra och undvika en fragmenterad världsbild. Sunstein skriver 
vidare att ett välfungerande samhälle är i behov av delade upplevelser och avsaknaden 
resulterar i att det är svårare att lösa olika sociala problem. Ingen kan läsa, se och höra allting 
men enligt författaren skapas en nyfikenhet och insikt då man exempelvis läser dagstidningen 
och stöter på artiklar som man inte kan filtrera bort (2007, ss. 7-10). Författaren vill att vi ska 
fundera på vad som händer i ett nätverk med kollaborativt filter. Sunstein (2007, s. 44-45) 
skriver att ett kollaborativt filter skapas i ett nätverk där människor mestadels enbart talar och 
lyssnar till varandra. Han menar att det när människor samlas med likasinnade tenderar att 
skapas ett splittrat samhälle som kan leda till bland annat hat. Som jag förstår Sunstein så 
menar han att grupper med likasinnade har ett kollaborativt filter och att detta inte är 
demokratiskt då man skapar en ekokammare (att vi bara hör ekot av vår egen röst) och 
filtrerar bort det andra säger. Sunstein hävdar vidare att publika forum är att föredra eftersom 
alla ser samma inlägg på startsidan och på så sätt utsätts för olika ämnen. Författaren förklarar 
att när du går i en park utsätts du för en rad olika händelser som du inte kan undvika i offline 
livet; online kan du undvika att besöka olika sidor där det du inte är intresserad av har 
filtrerats bort; precis som du kan undvika att gå in i grupper på Facebook som inte delar dina 
åsikter. Du kanske hade velat ta bort en glimt av något du såg i en park; något du inte gillar 
eller något du finner obehagligt, men det kan du inte säger författaren (2007, ss. 26-31). Detta 
är positivt menar Sunstein och skapar ett demokratiskt samhälle då vi tar del av andra 
människors åsikter, erfarenheter och liv som vi kanske i vanliga fall är helt ointresserade av. 
Det skapar tolerans, vetskap om andra samhällsklasser och människor. Författaren säger även 
att frihet inte består i att vi har möjlighet att ha preferenser utan att vi ska ha en möjlighet till 
att ha preferenser formade efter bra förhållanden (2007, s. 45).  

Problemet med informationsöverflöd och filtrering går hand i hand skriver författaren och då 
är det enkelt att välja bort sidor och åsikter som inte stämmer överens med ens egna (Sunstein 
2007, ss. 51-52). Sunstein (2007, s. 125) förklarar det som att om människor fråntas 
möjligheter kanske inte vill ha de sakerna som de har blivit fråntagna; men faktum kan vara 
att de inte frågar efter sakerna då de har blivit fråntagna den möjligheten. Ett fritt samhälle är 
i behov av att läsa om olika åsikter, ämnen och värderingar. En demokrati drar ingen fördel av 
en ekokammare men istället av publika forum och öppna grupper där människor kan dela 
upplevelser och samtidigt ta del av åsikter de annars inte hade sökt sig till i förväg, säger 
Sunstein (2007, s. 217-218). På Internet är det enkelt för minoriteteter att bygga grupper och 
det gör det enkelt för likasinnade att träffas. Sunstein hävdar att det alltför ofta är just de 
människor som hör ekot av sina egna röster som behöver höra andras åsikter och värderingar 
som följaktligen inte söker annan information (2007, s. 53, s. 95) En heterogen republik 
behöver en plats där människor med alla olika värderingar kan diskutera vad som är bra och 
dela uppfattningar med varandra (min övers.) (Sunstein 2007, s. 222). Sunstein menar att ett 
samhälle bör ha öppna heterogena, kulturellt blandade grupper.  
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Matthew Gentzkow och Jesse M. Shapiro opponerar sig i ”Ideological Segregation Online 
and Offline” (2011, ss. 13-15) mot Sunsteins (2007) påstående och hävdar att diskussionerna 
om hans teorier om olika grupper och extremister online, bygger mycket på politiska bloggar 
och även andra småsidor. Författarna hävdar att det till och med är vanligare med extrema 
sidor än med extrema användare. Gentzkow och Shapiros slutsatser är att homogena 
konsumenter på Internet är ovanligt och menar att deras bevis motsäger det Sunstein (2007) 
hävdar. Författarna instämmer i att Internet har gjort det enklare för konsumenter att filtrera 
men menar på att det vardagliga flödet är heterogent. Författarna opponerar sig mot Sunsteins 
(2007) påståenden och hävdar istället det motsatta; att de som har politiska åsikter som är 
extrema konsumerar mer av allt. Gentzkow och Shapiro hävdar att de använder sig mer av 
alla nyhetssidor och andra öppna nätverk (2011, ss. 15-18). Det flertalet empiriska studier, likt 
Sunsteins (2007) som har tittat på andra aspekter men då de ej har varit relevanta för min 
studie har jag endast valt att ta med en som jag presenterar nedan i kapitel 2.5.1. Jag definierar 
de två utvalda Facebookgrupperna med Sunsteins (2007) diskussion om homogena och 
heterogena grupper. Jag menar även att det går att påstå att de homogena grupperna är slutna, 
på så sätt att de har ett kollaborativt filter, och att de heterogena grupperna är öppna utefter 
Sunsteins (2007, ss. 219-223) diskussioner. Jag antar att medlemmar i en grupp på Facebook 
kan filtrera information i sin grupp såsom Sunstein (2007, ss. 44-45, ss. 51-52, s. 63) talar om 
kollaborativa filter i grupper, av olika anledningar. Detta undersöker jag därmed i min studie. 
 
2.5.1 Homogenitet 
Halil Bisgin, Nitin Agarwal & Xiaowei Xu har gjort en studie ”A study of homophily on 
social media” (2012, s.212) där de undersöker om homogenitet existerar inom sociala medier. 
Jag har valt att belysa deras studie då de skriver att tidigare forskning visar att homogenitet 
förstås som att likasinnade personer påstås umgås oftare med varandra än andra människor 
som inte är likasinnade. Deras studie visar i stort att en grupp som bygger på ett gemensamt 
intresse inte är en ledande faktor för att bygga nya band (2012, ss. 212-213). Detta är 
intressant för min studie då jag även undersöker bridging, se kapitel 2.5.2. De har undersökt 
en bloggportal, en nätverkstjänst samt en virtuell plattform där människor kan skriva dagbok 
eller föra anteckningar (2012, s. 218). Deras studie visar även att studier som undersöker 
homogena grupper har urvalskriterier som är likvärdiga de kriterier jag har för urvalet av den 
homogena gruppen jag studerar (2012, ss. 214-15). Se kapitel 3.2 för urvalskriterier.   
 
2.5.2 Bridging, bonding och strukturella hål 

Bridging och bonding är två begrepp Rønning och Starrin (2011, ss. 36-37) tar upp där de 
menar att bridging är när människor skapar nätverksgrupper tillsammans med människor som 
är oss olika. Jag kommer härmed att använda mig av definitionen överbryggar istället för 
bridging. Bonding är när människor skapar nätverksgrupper med likasinnade. I detta fall 
använder jag mig istället av ordet sammanbinder när jag talar om bonding. Ole Petter 
Askheim i ”Socialt kapital och socialpolitiska insatser för personer med utvecklingsstörning” 
(2011, s. 187) avslutar sin text med att säga att ett nätverk inte mår bra av för mycket 
sammanbindning. Ett sammanbindande nätverk behöver överbrygga strukturella hål med 
andra nätverk så det inte får negativa, sociala konsekvenser. Även denna författare menar då 
att för mycket sammanbindning leder till ett odemokratiskt samhälle. Nätverk som verkar 
överbryggande är värdefulla då de inte behövs mycket arbete för att bibehålla dem samt att de 
genererar mycket ny information. Mark S. Granovetter skriver i ”The Strenght of Weak Ties” 
(1973, ss. 1371-1376) att de som vi har ”weak-ties” (överbryggade) med, har andra sociala 
nätverk än oss själva och har därmed åtkomst till annan information än vad vi har. Forskaren 
menar att förtroende är nära relaterat till mellanmänskliga kontakter.”Weak ties” 
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(överbryggande) är mer troligt att de länkar ihop olika smågrupper än ”strong ties” 
(sammanbindning) som är koncentrerade inom vissa grupper som är inom samma 
intresseområde. Överbryggar är när man för ihop nätverk som inte känner till varandra men 
som gillar samma saker; såkallat avlägsning av strukturella hål. För man ihop dessa nätverk, 
som en Gateopener (se definition i kapitel 2.7) kan göra, så vidgas allas kontaktnät. I min 
studie är det relevant att studera ifall grupper överbryggar med andra grupper och i sådana fall 
generar de mer olikartad information. Är den homogena gruppen sluten och kännetecknas av 
sammanbindning - är då informationsdelningarna inom samma intresseområde.  
	  
2.6 Gatekeepers, Gateopeners och Lurkers 

I ”People get emotional about their money: Performing Masculinity in a financial discussion” 
skriver Andrew F. Herrmann att män och kvinnor kommunicerar olika på Internet (2007, ss.3-
4). Jag har valt att belysa Herrmans studie då han talar om att människor intar olika roller av 
olika anledningar på Internet. Herrman skriver att dessa olika roller blir till genom 
kommunikation och i en större social miljö (s.14). Nedan visar jag utvalda exempel på vilka 
roller människor kan inta på Internet. 
 
Case (2012, ss. 338-340) skriver om Gatekeepers och menar att det är ett tvåstegsflöde av hur 
man tar in information; att en person först får information och därefter delar det med andra 
medlemmar i gruppen. En Gatekeeper kontrollerar informationsflödet i en grupp. Antingen i 
form av att lyfta fram information (dela) eller hålla inne med information. En Gatekeeper, 
skriver Case (2012), ska vara en länk mellan gruppen och miljön utifrån. John Agada hävdar i 
sin studie ”Inner-city gatekeepers: An exploratory survey of their information use 
environment” (1999 ss. 74-75) menar att Gatekeepers rör sig mellan olika kulturer och anses 
ha en högre medvetenhet om information samt att de använder sig av mer information än 
andra medlemmar ur gruppen.Gatekeepers är en länk mellan formella och informella nätverk; 
de anses oftast ha en roll som ledare som lyssnar och som medlemmar lyssnar till samt delar 
nya idéer. Även Yang Lu skriver i ”The human in human information acquisition: 
Understanding gatekeeping and proposing new directions in scholarship” (2007, s.103) att 
Gatekeepers blir till i olika grupper av olika anledningar. Gatekeepers filtrerar information 
samt har kontroll över människors informationskonsumtion; de är en länk mellan insidan och 
utsidan. Lu sammanfattar det då som om en Gatekeeper är en person som har kontroll över en 
”strategisk del av en kanal” (min övers.) (2007, s. 108). En Gatekeeper filtrerar mer 
information och delar inte med sig av kontaktpersoner.  
 
Det finns vissa gemensamma karaktäristika hos Gatekeepers inom en kulturell kontext, 
skriver Lu, exempelvis bättre utbildning och flerspråkighet. De har ofta större social 
delaktighet i den egna gruppen genom att vara mer sällskapliga, mer omtyckta av dem i 
gruppen samt exponeras för flera typer av informationsresurser. Tekniska Gatekeepers har Lu 
(2007, ss. 111-113) istället funnit att de har andra gemensamma karaktäristika. De är mer 
erfarna än Gatekeepers, de har arbetat längre på varierande platser och de är mer aktiva 
professionellt genom läsning av olika medier. De tillbringar mer tid workshops samt 
konferenser och är effektiva och konsekventa i att behålla externa nätverk. 
 
I alla nätverksgrupper finns det medlemmar som innehar olika roller. Det vedertagna 
begreppet Gatekeeper definierar jag som en person som vet att det finns bra grupper med 
information som man kan dra fördel av men man släpper inte in dem från det egna ledet (från 
den egna gruppen) då en Gatekeeper vill ha kvar sin ställning som ledare. En Gatekeeper 
delar information samt med riktning till dem som gillar information. Om en Gatekeeper delar 
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information skriver Lu (2007) vidare så är det just med denna medvetenhet om att behålla sin 
roll som ledare och att kunna dela nya idéer och information som medlemmarna inte själva 
kan ta reda på. En annan anledning är att de vill behålla ”kontrollen” (Lu 2007, s. 108) av 
nätverksgruppen. Då dessa forskare beskriver och talar om Gatekeepers i olika grader anser 
jag det enklare att definiera ett annat begrepp och på så sätt tydliggöra skillnaden. En 
Gateopener, som inte är ett vedertaget begrepp inom forskningen ännu (men som 
förhoppningsvis kan bli), är en person som delar information samt med riktning till dem som 
gillar information. En Gateopener delar med sig av sina kontakter till dem som behöver dem. 
En Gateopener länkar i princip allt; både sina kontakter och nästan all information hen själv 
får och har. En Gateopener vill överbrygga strukturella hål medan en Gatekeeper har 
överbryggade nätverk men delar inte med sig av dem. En Gateopener är enligt min definition 
mer lik en Teknisk Gatekeeper som Lu skriver om. En Gateopener arbetar mer med sociala 
medier men filtrerar framförallt inte information i eget syfte såsom en Gatekeeper gör. Nancy 
Sadler Baldwin & Ronald E. Rice (1997, s. 675) skriver i ”Information-seeking behavior of 
securities analysts: Individual and institutional influences, information sources and channels, 
and outcomes” att dessa informationsroller blir till informellt över tid. Baldwin & Rice (1997, 
s. 675) skriver likt de andra forskarna om begreppet men jag menar att det i deras definition 
skiljer sig med att en Gatekeeper begränsar informationsflödet eller åtkomsten till information 
medan en Gateopener förespråkar användning samt utbyte av information och nätverk. 
 
Lurkers har en negativ klang skriver Ellis D:, Oldridge R. och Vasconcelos A. i ”Community 
and virtual community” (2004, s. 147). Vi ser dem som parasiter, de bidrager inte med 
någonting till forum. Dorine Andrews, Blair Nonnecke & Jenny Preece skriver i ”What 
lurkers and posters think of each other ” (2004, ss. 1-2) och säger att Lurkers tar men ger inget 
tillbaka. De flesta medlemmar är med av samma anledning i olika forum men Lurkers ger 
inget utan de bara tar. Författarna skriver att de aktiva deltagarna ser Lurkers mer som 
medlemmar än vad Lurkers själva gör; men båda har ett informationsbehov. Skillnaden är att 
Lukers läser alla inlägg men deltar inte aktivt själva.  
 
2.7 Teoretisk inramning och huvudteman i studien 
 
Ovan har jag givit en överblick av den teoretiska inramningen för studien i form av tidigare 
forskning och teoretisk litteraturöversikt. Nedan definieras och avgränsas huvudpunkterna och 
hur de används i studien då detta är vida begrepp.  
 
Informationsstrategier 
En informationsstrategi är en plan för att nå ett mål. Informationsstrategier är hur man arbetar 
för att för att skapa sin informationsmiljö och informationsstrategier ska även förklara vad 
som händer i miljön. Jag utgår ifrån Ornas (2004, ss. 8-9) definition informationsstrategier om 
att det skapar ett ramverk för gruppens miljö. Jag utgår även ifrån Nowé Hedvalls (2007, s. 
16) definition om att olika grupper använder sig av olika informationsstrategier beroende på 
intresse samt undersöks detta genom att studera hur informationen i gruppen delas. Studien 
undersöker om det finns något gemensamt synsätt i gruppen på hur information ska hanteras 
och hur informationen skapas, används och sprids inom gruppen. Jag utgår ifrån Cases (2012, 
ss. 45-49) översikt om informationsbegreppet och anlägger som författaren rekommenderar 
ett brett perspektiv för att försöka synliggöra det som är viktigt för att besvara 
forskningsfrågorna.  
  
Informationsmiljöer  
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Jag utgår ifrån Charlotte von Essens (2012) definition och menar att en Facebookgrupp är en 
informationsmiljö. Studien undersöker då vad som karaktäriserar denna informationsmiljö 
och hurdant kommunikationsklimatet är. Jag utgår även ifrån Ornas (2004, s. 10) definition 
om en organisation att det kan vara en grupp av människor som har samlats av en social 
anledning för olika syften.  
 
Öppna eller slutna grupper  
När det kommer till öppna kontra slutna system utgår jag ifrån Hofstedes & Hofstedes (2005, 
s. 313) fjärde dimension. Denna dimension ska beskriva gruppernas informationsmiljö om 
den är öppen eller sluten. De slutna grupperna beskrivs som att alla inte passar in samt att 
medlemmarna är hemlighetsfulla. De öppna grupperna beskrivs som att nästan alla passar in 
och att det är ett stort informationsflöde från olikartade källor samt ämnesområden och en 
öppenhet gentemot nya medlemmar. Jag använder mig därefter av Widén-Wulffs Nycklar 
(2001, ss. 32-35) för att analysera detta. Jag definierar Nycklarna samt hur jag använder mig 
av dessa i kapitel 3.4.  
 
Homogena och heterogena grupper 
Jag utgår ifrån Sunsteins (2007, ss. 219-223) diskussion om heterogena samt homogena 
grupper för urvalet till denna studie. Öppna och heterogena grupper är grupper där alla, 
oavsett om du är medlem eller ej, kan läsa nyhetsflödet. De ska med andra ord vara öppna för 
allmänheten. Grupperna ska vara kulturellt mixade samt tydligt öppna för att mottaga 
information från skilda ämnen och språk. Slutna och homogena grupper ska vara slutna för 
allmänheten som inte ska kunna läsa nyhetsflödet om de inte är medlemmar i likhet med en 
annan grupp som bygger på samma intressen men är öppen för allmänheten. Gruppen ska 
även bygga på en gemensam kulturell bakgrund. Jag undersöker med andra ord gruppen; 
huruvida den kan vara helt homogen eller heterogen genom det vardagliga nyhetsflödet. Detta 
gör jag i form av studiet av vilka ämnesområden som diskuteras utifrån gruppens syfte samt 
vad de enskilda medlemmarna själva säger om varandra.  
 
Gatekeepers, Gateopeners och Lurkers 
I detta fall utgår jag från begreppet Gatekeeper. En Gatekeeper är enligt Case (2012, ss. 338-
340), Agada (1999, ss.74-75), Lu (2007, s. 108) och Baldwin & Rice (1997, s. 675) en person 
som uppstår ur olika behov, en länk som gruppen förlitar sig på, en ledare och en som kan 
röra sig mellan olika kulturer. Gatekeepers är oftast mer utbildade än andra i gruppen, de är 
flerspråkiga och har därmed kontroll över en strategisk del i gruppen och är mer sociala och 
omtyckta. Jag utgår från min egen definition om en Gateopener som arbetar mer 
professionellt inom sociala medier samt deltager i olika aktiviteter och konferenser inom 
sociala medier. En Gateopener är mer teknisk (en Teknisk Gatekeeper som Lu (2007, ss. 111-
113) skriver om) och konsekvent samt arbetar med att överbrygga mellan nätverk. En Lurker, 
som Andrews, Nonnecke & Preece (2004, ss. 1-2) skriver, bidrar med andra ord inte med 
information till gruppen.  
 
Nycklar 
Jag använder mig av Widén-Wulffs (2001, ss. 32-35) nycklar för att utföra studien. Jag 
använder mig av Widén-Wulffs 2, 3, 5 och 6 nycklar för att besvara mina frågeställningar. Jag 
avgränsade detta till vad som var viktigt för studien och fick viss inspiration av Lindhs (2003, 
s. 10) avgränsning till detta. Jag har numrerat ordningsföljden såsom jag använder dem i min 
studie samt ändrat Mellanchefer till Gateopeners samt Gatekeepers. Så här följer de i min 
studie: 
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2. Samarbete -1 
3. Teamarbete -2 
5. Målsättningar -3  
6. Gateopeners/Gatekeepers (Mellanchefer) -4 

 
Jag har även modifierat nycklarnas innehåll; hur jag använder mig av Nycklarna förklaras 
utförligt i kapitel 3.4 Analystekniker och analysverktyg. 
 

 
 
Figur 1 - Informationsflödet i grupper 

Figuren visar visuellt den teoretiska synvinkeln i studien. Figuren har jag själv byggt upp med 
hjälp av den teoretiska litteraturen och tidigare forskning.  

Gatekeepers, Gateopeners och Lurkers påverkas av information som i sin tur skapar olika 
informationsstrategier för att dela information i de olika grupperna. Beroende på hur de 
enskilda medlemmarna delar, filtrerar, utbyter och skapar informationsstrategier bidrar det 
gruppernas olikartade egenskaper. Om gruppen arbetar med att överbrygga strukturella hål 
med andra grupper blir informationsdelningarna av mera olikartad karaktär. Om gruppen 
kännetecknas av sammanbindande delas mer likartad information. Dessa 
informationsstrategier bidrar till att göra gruppen mer sluten eller mer öppen. Detta i sin tur 
visar om gruppen är homogen eller heterogen genom nyhetsflödet i gruppen. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs och diskuteras den semistrukturerade kvalitativa intervjun samt den 
kvalitativa observationsmetoden. Jag har valt metoder efter de problemfrågor jag studerar. 
Det som är av intresse för forskningen är av kvalitativ karaktär. Att studera 
informationsmiljön två grupper skapar samt vilka informationsstrategier de använder sig av. 
Jag har valt att presentera observationsmetoden samt intervjumetoden separat för att bidra till 
en mer läsvänlig översikt. 

3.1 Relation mellan forskningsproblem och valda metoder 

Jag valde att angripa min studie med två olika metoder att insamla data på. Jag använde mig 
av dessa metoder för att de lämpar sig bäst för att besvara mina frågeställningar. Genom valet 
av metoder och förfaringssätt för studien innebär det att jag inte kan generalisera mina resultat 
till andra grupper. 

3.1.1 Observationsmetoden 
 
För att kunna observera egenskaperna de olika nätverksgrupperna använder sig av i sin 
informationsmiljö på Internet valde jag att göra kvalitativ observation. Med denna metod 
kunde jag se vilka informationsdelningar som medlemmar sprider inom gruppen, hur 
medlemmar interagerar med varandra, vilka ämnesområden de olika grupperna berör och om 
de om de överbrygger strukturella hål med andra grupper. Jag studerade med andra ord hur 
medlemmarna använder sig av olika informationsstrategier för att skapa, sprida och utbyta 
information. Jag ville fånga vad som sker i den sociala informationsmiljön i gruppernas 
naturliga och verkliga miljö. Observationsmetoden valdes då jag innan jag utförde 
datainsamlingen ville få en överblick i allmänhet över grupperna samt i synnerhet över vilka 
medlemmar jag ville intervjua. 

3.1.2 Intervjumetoden 

Den semistrukturerade kvalitativa intervjumetoden valdes för att få del av medlemmarnas 
egna berättelser för hur grupperna skapar sina informationsmiljöer. Jan Nolin talar om detta i 
sin föreläsning Qualitative research traditions (2012) att när man talar om kvalitativ 
forskning så letar man efter hur människor uppfattar saker; med andra ord deras egna 
berättelser. Intervjuerna valdes även för att få svar på vilka informationsstrategier de olika 
grupperna använder sig av; hur de söker och delar information, hur de samarbetar, vilken 
betydelse gruppen har för de enskilda medlemmarna, vilka relationer som råder medlemmar 
emellan samt i vilken utsträckning de använder sig av sociala medier. De kvalitativa 
intervjuerna valdes för att studera och få en förståelse för hur människor arbetar med sociala 
medier på Facebook. Jag ville studera deras upplevelser, uppfattningar samt tolkningar ur 
deras synvinkel.  
 
3.2 Urvalskriterier avseende intervju och observation 
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Barabara M. Wildermuth talar i Applications of social research methods to questions in 
information and library science (2009, ss. 11-20)	  om att man måste börja brett och snäva av 
sin studiepopulation till vad forskaren verkligen vill studera. Case (2012, s. 370) talar om att 
det nu mer än någonsin är fragmentiserat inom informationsvetenskapen vad gäller 
studieobjekten och att de är både annorlunda och ovanliga. Det är med Case ord i tankarna jag 
har tänkt innovativt i mitt urval. Jag började utifrån mitt syfte att undersöka hur två olika 
grupper använder sig av information på Facebook och därmed visa vilka 
informationsstrategier de använder sig av i sina informationsmiljöer.  

 3.2.1 Observationer 

Jag har under en månad i augusti 2012 sporadiskt följt sex grupper på Facebook för att kunna 
göra ett urval i september enligt mina urvalskriterier. Jag gick med i dessa grupper i augusti 
och studerade dem sporadiskt under hela månaden. Jag ansökte till 10 slutna grupper varav 
jag fick tillträde till tre. Jag beslutade mig därefter att studera tre öppna grupper och de tre 
slutna jag hade fått tillträde till. I september gjorde jag ett urval där jag valde en sluten och en 
öppen grupp.  

Inför det slutgiltiga urvalet av grupperna beslutade jag att studera en grupp som bygger på ett 
gemensamt ämne och är sluten (i jämförelse med en liknande grupp som är öppen) (Sunstein 
2007, ss. 219-223 & Bisgin et al. Ss. 214-215). Denna grupp baseras på sjukdomen celiaki 
och har ca 500 medlemmar. Övervägande av gruppens medlemmar kommer från forna 
Jugoslavien och informationsflödet är på serbokroatiska. I den formella presentationen om 
gruppen framgår det tydligt att det inte är en vanlig grupp om denna sjukdom utan att den är 
till för att fylla ut vardagen genom informationsdelningar samt humor. Medlemmarna delar en 
gemensam historia och traditioner. Den andra gruppen bygger inte på något gemensamt ämne 
och är öppen för allmänheten. I den formella presentationen för denna grupp framgår det att 
syftet med gruppen är att öka kunskapsflödet samt att öppna dörrar för nya möjligheter och 
kontakter i och med olika intressen och skilda världsdelar. Gruppens medlemmar är öppna för 
att inbjudas till möjligheter och nya grupper samt att det är därför gruppen har startats. Det 
finns ingen möjlighet att påverka vad man blir inbjuden till; inte heller till att ha några 
preferenser. Gruppen har ca 700 medlemmar. Medlemmarna kommer från skilda delar av 
världen och informationsflödet är på engelska.  

Båda grupper bygger på gemensamma intressen men enligt mina kriterier är den ena gruppen 
homogen och sluten och den andra gruppen heterogen och öppen. I mitt urval av den 
homogena gruppen har jag valt att inte jämföra en svensk grupp som bygger på denna 
sjukdom då interaktionen i en likvärdig svensk grupp inte var lika stor. Den heterogena 
gruppen valdes ut då jag har följt den från start (från augusti som jag skrev ovan) och den gick 
från att vara 11 medlemmar till 580 på en natt. Jag observerade grupperna dagligen under 
perioden 121019 – 121109 med undantag för lördagar och söndagar. De två 
nätverksgrupperna jag valde för min studie är på inget sätt representativa för andra liknande 
grupper och resultaten kan därav inte generaliseras till andra grupper. 

3.2.2 Intervjuer	  

Jag beslutade mig att intervjua sex deltagare, tre ur respektive grupp. De kvalitativa 
intervjuerna pågick under samma tidsperiod som de huvudsakliga observationerna, 121019 – 
121109. Jag fick avgränsa deltagarna till sex personer då intervjuerna skulle vara djupgående 
och skulle rymmas inom tidsschemat som jag har utformat. Intervjuerna tog 1 timme för varje 
deltagare. Fler intervjuer hade varit för tidskrävande och omöjligt att hinna med sett till 
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tidsaspekten. Jag gjorde inga geografiska avgränsningar då jag ansåg att det var viktigare att 
intervjua medlemmar ur grupperna som jag anser lämpar sig bäst för undersöka 
problemområdet samt att språket inte utgjorde något hinder då intervjuerna kan vara på 
svenska, engelska eller serbokroatiska. Jag utförde intervjuerna face-to-face ifall detta var 
möjligt, vilket resulterade i en fysisk intervju. Jag använde mig av Skype för två intervjuer. 
En intervju hölls per telefon och två intervjuer hölls online över Facebook. Jag gjorde ett 
strategiskt urval där jag medvetet valde vilka jag skulle intervjua för att på bästa sätt 
undersöka detta fenomen. Detta ger att urvalsgruppen inte är slumpmässigt utvald och därför 
inte heller kan sägas vara representativ för en större urvalsgrupp. Den är istället 
ändamålsenligt utvald vilket Leo L. Cao & Barbara M. Wildermuth skriver om i ”Sampling 
for intensive studies” (2009, ss. 129-137). Jag utgick från definitionerna om Gatekeeper, 
Gateopener och Lurker för mitt intervjuurval. Innan jag påbörjade de huvudsakliga 
intervjuerna studerade jag grupperna under perioden 120928-121012 för att kunna göra ett 
urval över vilka medlemmar jag ville studera. Jag valde administratörerna ur grupperna och 
placerade dem i Gateopeners definitionen. Därefter valde jag ut två personer ur varje grupp i 
Gatekeeper definitionen. Jag valde ut flertalet medlemmar ur gruppen som inte hade gjort 
några inlägg. Lurkers valde jag ut genom att söka på medlemmens namn i sökfunktionen och 
därmed kommer inläggen upp som medlemmarna har gjort. Fanns det inga inlägg av 
medlemmen placerade jag in dem i Lurkers definitionen. Jag kontaktade därefter 
medlemmarna, genom att inboxa dem, med en förfrågning om intervjudeltagande. Detta 
gjorde jag 121019, samma dag jag började med mina observationer. I texten beskrev jag min 
studie för deltagarna så att det inte skulle vara några frågetecken om vad intervjuerna 
handlade om. Administratörerna, tillika Gateopeners samt Gatekeepers, ur båda grupperna 
svarade positivt på min förfrågan. Jag fick positivt svar från den tredje Lurkern ur den slutna 
gruppen samt den andra jag skickade en förfrågan till ur den öppna gruppen.  
 
På detta sätt valde jag tre personer ur vardera grupp som interagerar olika mycket i grupperna. 
Dessa tillsammans med de kvalitativa observationerna kan bidra till en mångfacetterad 
datainsamling.  
 
3.3 Datainsamlingstekniker 

3.3.1 Observationer 

Jag började med att studera grupperna under en treveckorsperiod för att kunna göra ett 
intervjuurval (120928 – 121012). Under denna treveckorsperiod förde jag inte anteckningar 
utan följde grupperna mer sporadiskt för att kunna göra detta urval. Därefter presenterade jag 
studien och informerade om både intervjuerna och observationerna samtidigt i grupperna 
genom att göra ett inlägg. Detta kan naturligtvis ha haft en påverkan på de observerade 
deltagarna men då studien inte berör känsliga ämnen utgick jag ifrån att problematiken med 
detta var minimal. Detta var det enda inlägg jag gjorde i grupperna. Det vill säga att jag 
informerade dem om att jag kommer att utföra observationer och intervjuer under perioden 
121019 – 121109. 

Jag har i observationerna använt mig av mitt teoretiska ramverk när jag förde anteckningar. 
Ramverket presenteras nedan i Analystekniker och analysverktyg, kapitel 3.4. Jag har under 
en treveckorsperiod fört dagliga anteckningar om observationerna av grupperna på Facebook. 
Om jag har observerat känsliga diskussionsämnen har jag inte tagit med dem i min studie 
(Nowé Hedvall 2007, s. 59). Jag har ansträngt mig för att inte lägga något värde i något jag 
observerar; dock blir jag ändå ett tolkande subjekt då det är jag som utför observationerna och 
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analysen själv.  

Jag har inte utfört en ”dold” observation. Jag har endast observerat deltagarnas 
informationsdelningar. Jag har med andra ord inte varit delaktig i några diskussioner eller på 
annat sätt interagerat i någon av gruppernas informationsflöde utöver informationsdelningen 
om observationer och intervjuer, 121019. Med mina anteckningar har jag sedan skapat en bild 
av det jag har observerat av gruppernas handlingar, mål och syften i informationsmiljön 
utifrån studiens teoretiska ramverk jag använder för min undersökning. Jag har jag fört 
anteckningar på datorn (i ett dokument) samt kopierat texter ur gruppens flöde och klistrat in 
(i dokumentet) de händelser jag vill ha hela texten ifrån. Jag har dokumenterat min empiri på 
ett observationsschema. Jag har valt att inte ta med något empiriskt material, i en bilaga i 
uppsatsen, då gruppernas identitet hade kunnat röjas med tanke på att mycket av det 
empiriska materialet till observationerna är text som jag har ”kopierat och klistrat”; och kan 
därmed klistras in på Google och sökas upp. Jag har därefter tolkat texten samt dragit 
slutsatser av den direkta observationen. Detta har jag gjort med Nycklarna som presenteras i 
nästa kapitel. Jag har även antecknat mina personliga uppfattningar om detta skulle vara av 
intresse när jag analyserar resultaten. Jag hade i detta schema inte med analytiska slutsatser då 
jag istället analyserar empirin med Nycklarna.  

3.3.2 Intervjuer 

Jag valde semistrukturerade intervjuer som en av mina insamlingsmetoder. Även då frågorna 
är bestämda i förväg kan alternativa frågor ställas av forskaren samt ytterligare förklaringar 
ges av deltagaren i ämnet, skriver Lili Luo & Barbara M. Wildermuth skriver i 
”Semistructured Interviews” (2009, ss. 232-241). Forskningsfrågorna bröt jag ner i flertalet 
frågeställningar och stödord som jag tog fram genom att använda mig av mina huvudteman i 
studien. Jag har varit öppen för deltagarna att föra fram sina åsikter och synpunkter om det är 
något som saknades i frågeställningarna då det måste finnas utrymme för andra infallsvinklar 
samt diskussioner för en rikare datainsamling. Jan Trost skriver i Enkätboken (2007, s.71-78) 
att vi i intervjuer inte ska göra konstiga omskrivningar av ord, inga påståenden, inga 
negationer, en fråga ska innehålla en fråga och inte två frågor i en. Fråga istället om 
beteenden och skeden, skriver Trost. Författaren skriver vidare att istället för att säga: ”Så du 
menar att säg: Hur menar du då? eller Hur ska jag förstå det?”; att forskaren ska ställa 
följdfrågor men att de övergripande frågorna ska vara likadana. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Min plan var att hålla intervjuerna i den mån det går face-to-face i annat fall över Skype och i 
ett tredje fall över telefon. Detta resulterade som jag nämnt i föregående kapitel i en fysisk 
intervju, två intervjuer på Skype, en telefonintervju samt två intervjuer online på Facebook. 
Jag lät inte, som jag även har nämnt tidigare, geografin styra över mitt val av personer jag 
intervjuade. Jag valde istället dem som bäst lämpar sig för att kunna besvara mina 
forskningsfrågor. Innan intervjuerna hölls med de utvalda personerna pilottestade jag dem på 
två andra personer ur respektive grupp. På detta sätt kunde jag få reda på hur lång tid det tar 
för intervjun och därmed meddela intervjudeltagarna om det i förväg. Intervjuerna tog ca en 
timme att utföra.  

När medlemmarna fått vetskap om studien och de utvalda medlemmarna delgivit att de var 
beredda att ställa upp, förklarade jag hur intervjuerna kommer gå till. Jag talade om att det 
som sägs är strängt konfidentiellt; att endast forskaren kommer att ha vetskap om vad 
deltagarna har svarat i intervjun samt att deltagaren kan avbryta intervjun när hen vill (Trost 
2007, s. 61). Under rådande omständigheter höll jag intervjuerna så lättsamma och neutrala 
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som möjligt. I Kritisk samhällsvetenskaplig metod har Alvesson och Deetz skrivit att det kan 
var oroligt för deltagaren att spela in intervjun så detta har jag inte gjort (2000, s. 217). Jag 
transkriberade intervjun på plats samtidigt som jag höll i intervjun. Då jag skriver snabbt 
innebar det att jag besparade tid för mig själv som jag i efterhand kunde använda för att 
fokusera på analyserna istället; samt att inget viktigt gick förlorat i betydelsen. Jag bad om att 
få ett muntligt samtycke då det var svårt att få ett skriftligt med online-, telefon- samt Skype-
intervjuer. Jag analyserar även min empiri från intervjuerna med Nycklarna. 

Jag kommer därefter att sammanfatta min empiri, ihop med de kvalitativa observationerna 
med hjälp av Nycklarna i Resultat och analysdelen. Då det är svårt att komma ihåg allt har jag 
att strukturerat min data direkt när jag observerat då det utgör en grund för en mer valid 
analys och feltolkningar.  

3.3.3 Pilotintervjuer 

Jag piltottestade intervjuguiden på två personer ur dessa grupper. Pilotintervjuerna gjorde jag 
för att upptäcka brister i frågor med tanke på ordval, ordning och förståelse och därmed 
kvalitetskontrollera dem. Jag läste igenom intervjuerna flera gånger. Därefter placerade jag en 
av dem i min analysmall. Jag upptäckte att frågorna i intervjuguiden gick in i varandra och jag 
fick göra en annan struktur på intervjuguiden. Jag gjorde en indelning som jag därefter kunde 
gå tillbaka till genom att dela upp guiden i fyra delar. Jag tog även bort flera stödord då de var 
överflödiga. Mitt teoretiska ramverk användes för att skapa en bra struktur i den omfattande 
kvalitativa datainsamlingen. Detta gav en vetenskaplig grund som jag därefter kunde använda 
mig av för resultat- och analysredovisningen. Jag har inte tagit med datainsamlingen av 
pilotintervjuerna i min resultat- och analysredovisning då de utgjorde en grund för min 
förståelse för grupperna och framförallt för min intervjuguide, dessutom anser jag att de inte 
är relevanta för att få rikare svar på mina forskningsfrågor. 

3.4 Analystekniker och analysverktyg  

Jag har använt mig av mitt analysverktyg i form av Nycklarna för en kvalitativ 
innehållsanalys av både intervjuer och observationer. De ska på ett strukturerat sätt lyfta fram 
de manifesta och latenta aspekterna av intervjumaterialet. När jag har tolkat texten har jag 
letat efter meningsbärande enheter; ord, meningar eller stycken. I urvalet har jag varit 
försiktig då man annars kan fragmentisera texten. Jag har gått igenom intervjuerna och har 
lagt in ord, meningar eller stycken av deltagarnas intervjusvar i Nycklarna. Observationerna 
har jag analyserat på samma sätt. Det är av största vikt att vara reflexiv när man gör en 
kvalitativ innehållsanalys. Målet är att få en rik beskrivning av den sociala verkligheten och 
placera den i en viss miljö eller kontext för att tillhandahålla en rik beskrivning och 
datamängd skriver Wildermuth och Zhang i ”Qualitative Analysis of Content” (2009, ss. 308-
319). Författarna skriver även att sådan data inte producerar statistik men att den istället visar 
på mönster i en social verklighet. 
 
Nedan presenteras mitt teoretiska ramverk samt analysverktyg, baserat på mitt eget antagande 
utifrån tidigare forskning samt teoretisk litteratur; och har inspirerats av Widén-Wulffs 
Nycklar (2001, ss. 32-35), Hofstedes och Hofstedes (2005, s. 313) dimension om öppna 
kontra slutna miljöer. 
 
1. Samarbete är något som ska beskriva en miljös öppenhet eller slutenhet gentemot andra 
grupper. Typiskt för öppna grupper är att de agerar som överbryggare till andra grupper och 
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arbetar aktivt med att sprida information mellan olika grupper.  Typiskt för stängda grupper 
är att de inte överbryggar till andra grupper samt delar information till andra grupper utan 
endast ser till den egna gruppen. Det existerar bara sammanbindning och en form av 
revirtänkande.  
I intervjuerna är målet att samarbetet beskrivs mellan denna och andra grupper genom frågor 
om vilken information deltagaren själv fick om gruppen när hen gick med; hur information 
delas om den egna gruppen i andra grupper samt hur information söks till den egna gruppen 
ifrån andra grupper.  
I observationerna kan jag själv se vilka informationsdelningar som sprids i de utvalda 
grupperna och om de verkar öberbrygga till andra grupper; dock kan jag inte se vilken 
information de sprider om och ifrån gruppen till andra grupper.  
 
2. Teamarbete är något som bygger på att medlemmar ställer upp för att skapa det resultat och 
den informationsmiljö, som medlemmarna vill nå. I öppna miljöer agerar medlemmarna 
genom att svara på varandras inlägg och där medlemmarna kan samarbeta med varandra för 
att antingen besvara en medlems fråga eller kommentera någons delning. I en sluten miljö 
läser medlemmen mestadels samt engagerar sig inte. 
I intervjuerna ställs frågor som: betydelsen av gruppen och sammanhållningen enligt 
medlemmens synvinkel samt graden av interaktion. Hurdan är relationen medlemmar emellan 
och vad de vet om varandra samt vad handlar informationsdelningarna om. 
I observationerna observerar jag hur medlemmarna svarar på varandras inlägg, om de 
engagerar sig och vilken ton de har gentemot varandra. 
 
3. Målsättningar är vilka informationsstrategier gruppen använder sig av för att skapa sin 
informationsmiljö inom sociala medier. En informationsstrategi är en plan samt ett medel för 
att skapa en inre miljö. I en öppen miljö känner deltagarna till både syfte och målet med 
gruppen och arbetar gemensamt med att nå dit. I en sluten miljö känner medlemmarna inte 
till målsättningarna (utöver administratören) och är med i gruppen men utan att verka för ett 
gemensamt mål.  
I intervjuerna ställs frågor som vad syftet med gruppen är; målet och hur deltagarna arbetar 
med att nå den uttalade informationsmiljö de vill ha inom sociala medier.  
I observationerna observerar jag om medlemmarna arbetar efter gruppens målsättningar. 
 
4. Gateopeners/Gatekeepers ska knyta ihop alla medlemmar och fungera som en bro mellan 
medlemmarna. Mellancheferna är de som jag på förhand definierat som Gateopeners och 
Gatekeepers. Jag har även valt en Lurker ur vardera grupp för att få svar på vilken roll de 
spelar i grupperna. I öppna miljöer fungerar mellancheferna som informationslänkar och 
delar även information som ligger utanför gruppens samt hens eget intresse. I slutna miljöer 
filtrerar mellanchefen bort det som ligger utanför det egna intresset samt gruppens 
intresseområden.  
I intervjuerna är målet att med frågor om förfaringssätt att söka och dela information att få 
svar på vilken information som delas och med vilka kriterier om sådana finns samt vilka 
ämnesområden som tas upp. 
I observationerna kan jag se om delningarna går till så som de talar om dem i intervjun; 
vilka områden de berör samt vilka inlägg som medlemmarna gillar. 
 
 
Nyckel Öppen  Sluten 

 
1. Samarbete  Aktivt arbeta för samarbete Revirtänkande 
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(med andra nätverksgrupper) 
 

och spridning av olika 
gruppers 
informationsdelningar  
Överbryggar 

Ser bara den egna gruppen 
Sammanbindande 
 

2. Teamarbete (inom 
gruppen) 
 

Aktiva 
Agerar interaktivt 
Bryr sig om att hjälpa till 

Lite interaktion 
Betraktar och läser mest 
Engagerar sig inte 

3. Målsättningar 
(informationsstrategier, hur 
de arbetar för att nå sina mål) 

Känner till målsättningarna 
Arbetar aktivt med frågan 

Känner inte till 
målsättningarna eller arbetar 
inte med frågan 

4. Gateopeners/Gatekeepers  
 

Gateopeners 
Informationslänk 
Skapar en motiverande miljö 
Delar även det utanför det 
egna intresset för andras 
skull samt delar kontakter 
Överbryggar 

Gatekeepers 
Lurkers 
Ser bara till gruppens 
verksamhet 
Filtrerar bort det som ligger 
utanför det egna intresse 
Överbryggar inte 

 
 
3.5 Forskarroll och etiska överväganden 
 
Att fundera på etiska svårigheter man kan hamna i samt ens egen personliga agenda är viktigt 
att ta i beaktning så att undersökningen blir tillförlitlig. Case (2012) diskuterar insamlingen av 
data på Internet och menar att det är en problematisk fråga om de observerade deltagarna 
verkligen förstår att de är en del av studien. Dessutom, menar han, blir frågan blir ännu mer 
komplex om forskaren är delaktig i diskussionerna på Internet. Jag har därav valt att inte vara 
en deltagande observatör. Jag har med andra ord inte varit delaktig i diskussioner; jag har 
endast delat ett inlägg om att jag kommer att utföra observationerna. Jag har lagt ut en text på 
gruppernas sidor och informerat dem om min studie. Jag har även tagit i beaktning att 
deltagarna kan ha påverkats av mitt inlägg. Jag har med andra ord klart och tydligt redogjort 
för mitt syfte med studien samt att jag observerar gruppernas informationsdelningar under en 
viss period och att all data kommer att behandlas konfidentiellt. Case (2012, ss. 214-218) 
säger även att det inte finns någon fulländad studie utan att informationsstudier är varierande 
och att även metoderna blir det då; vilket jag är medveten om. I alla studier måste man göra 
avvägningar och då är det naturligt att de har sina svagheter. Case (2012, s. 201) menar att vi 
människor av naturen är dåliga observatörer då vi missar saker som finns där samt att vi ser 
saker som inte finns där; vi övergeneraliserar; vi ser saker som stödjer våra uppfattningar och 
ignorerar bevis som inte stödjer våra åsikter. Även intervjuerna kan få snedvridna resultat ifall 
forskaren påverkar deltagaren skriver författaren. Då jag tolkar och analyserar mitt material 
själv är jag är införstådd i problematiken med att valen av de meningsbärande enheterna i 
Resultat- och analysredovisningen kan gå snett vid feltolkningar samt problematiken med hur 
väl det teoretiska ramverket täcker temana. Jag har använt mig av triangulation på grund av 
dessa etiska överväganden. Jag har använt mig av kvalitativa djupintervjuer samt kompletterat 
med en kvalitativ observation i ett försök att kompensera för de brister som kan orsakas av att 
använda sig av en enda metod. Jag är medveten om att deltagarna vet att jag utför 
observationer. Men jag kan med den förförståelsen som jag har fått under augusti månad, 
samt under de tre veckor jag studerade grupperna för att välja ut intervjudeltagarna, se om de 
gör inlägg nu som skiljer sig alltför mycket från tidigare inlägg. Att jag som forskare spelar en 
roll i studien är självklart då jag även är medlem i grupperna. Men då jag har varit en Lurker 
menar jag att mitt medlemskap inte har spelat en betydande roll för varken intervjuer eller 
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observationer då jag undersöker gruppernas informationsstrategier. Oundvikligen ser jag det 
från mitt synsätt men då jag är medveten om alla feltolkningar som kan göras kan jag få en 
mer korrekt studie som jag menar ska vara valid. 

4. Resultat- och analysredovisning 

 
Denna del innehåller först en kort text om hur de utvalda grupperna presenterar sig på 
Facebook om gruppernas premisser samt målformuleringar. Presentationen åtföljs av en 
resultat- och analyspresentation först i de fyra temata som är indelade enligt nycklarna. Efter 
varje nyckel gör jag en sammanfattning av nyckeln i form av en tabell med två rubriker: 
Öppen och Sluten. Informationsstrategier undersöks genomgående i alla teman då de därefter 
ska svara på andra forskningsfrågan om vilka egenskaper de utvalda grupperna har. Då jag 
använder mig av ett teoretiskt ramverk som metodmall är detta även mitt analysverktyg där 
jag har tolkat och analyserat min empiri. Det empiriska materialet lästes igenom flera gånger 
och texten delades upp i de fem nycklarna för analysen. Då många frågor går in i varandras 
nycklar finns det ingen klar gräns dem emellan och jag använder mig av vissa data till fler än 
en nyckel. Varje tema står som grund för den datainsamling som är gjord och har använts som 
analysverktyg. Under varje nyckel i Analystekniker och analysverktyg förklaras tydligt vilka 
faktorer jag har tagit del av för att förstå och sätta mig in min empiriska datainsamling inom 
ramarna för mitt Teoretiska ramverk och för att därefter redovisa det i Resultat- och 
analysredovisningen. Efter den första genomgången i form av nycklarna sammanfattar jag 
varje nyckel för sig. Till sist i denna del avslutar jag min genomgång med en summering av 
alla nycklar men var grupp för sig och i två delar, Öppen och Sluten. Då jag använder mig av 
ett kvalitativt förhållningssätt har jag inte räknat förekomsten av ett ord utan det är hela 
innehållet i den empiriska datainsamlingen som är grunden för de teman som diskuteras. 
Nedan följer en noggrann och detaljerad genomgång av intervjuer och observationer. Jag 
kommer härmed att benämna celiaki-gruppen som Grupp 1 och den heterogena gruppen som 
Grupp 2.  

4.1 Presentation av gruppernas syfte och informationsstrategier 
 
4.1.1 Presentation av Grupp 1 
I den formella presentationen för gruppen står det att detta inte är ännu en grupp för 
människor med celiaki men att det är en grupp där medlemmar kan utbyta recept om glutenfri 
mat, utbyta information om hälsa, välmenad kritik och humor som kan fylla ut vardagen. 
Detta är gruppens plan och syfte och enligt dessa strategier ska gruppen skapa sin 
informationsmiljö.  
 
4.1.2 Presentation av Grupp 2 
I den formella presentationen för gruppen klargörs det tydligt att det är en grupp för 
människor som har ett öppet sinne och som man kan bjuda in till nya grupper utan att först 
tillfråga dem; det finns med andra ord inget gemensamt ämne. Syftet med gruppen klargörs 
även det tydligt med att det handlar om människor som vill förändra framtiden och öka sitt 
kunskapsflöde. Det står även att det handlar om att öka sina möjligheter till nya saker och att 
alla ska känna sig obehindrade att bjuda in nya medlemmar. Dessa är de strategier som gäller 
för att denna grupp ska skapa sin informationsmiljö. 
 
4.2 Samarbete 
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4.2.1 Grupp 1 
Under denna observationsperiod så observerar jag ingen överbryggning till andra grupper; 
inte heller interageras det kring andra grupper. Relationen medlemmar emellan är avslappnad. 
De delar med sig av sina vetskaper och interagerar mycket kring varandras inlägg på en 
informell nivå. Medlemmarna vet en del om varandras problematik men inte mycket om 
medlemmarnas nätverk de har offline. Är det ett barn som har celiaki och det är föräldern som 
är medlem talas det inte om barnet utan om problematiken kring att finna produkter, forskning 
och recept bland annat.  
 
På frågan om vilket samarbete det finns inom gruppen svarar Gateopenern att hen startade 
gruppen för medlemmarnas skull. Lurkern berättar: ”Jag var först medlem i en annan grupp 
om celiaki. Efter ett tag kom vår nuvarande administratör, i samarbete med andra medlemmar 
i gruppen med idéen att etablera vår grupp och att vara mycket mer aktuell och bättre än 
föregående grupp. Några av oss medlemmar, med administratörens hjälp flyttade därefter 
över till denna grupp där vi tillsammans med administratören gav gruppen namnet.”.  
 
Gatekeepern blev inbjuden till gruppen av administratören. De flesta, säger Gateopenern, har 
aldrig träffat varandra offline men idag är många nära vänner och hjälper varandra. 
Gatekeepern har varit med i ett år men har ingen relation till någon varken online eller offline. 
Enda kommunikationen mellan Lurkern och andra medlemmar är genom ”väggen”.  
 
Lurkern säger: ”Jag är inte ett fan av grupper, men då och då, ger den här typen av grupper 
mig nödvändig information.”. 
 
Gruppen består till största delen av föräldrar till barn med celiaki men även de som själva har 
celiaki; 99% kommer från republikerna från forna Jugoslavien säger Gateopenern. ”Vi delar 
samma språk och lämnar bakom oss kriget och uppskattar våra olika etniska bakgrunder och 
religiösa grupper.” säger Gateopenern.  
 
Gatekepeern berättar: ”Att vara medlem i gruppen förenklar mitt liv med tanke på min 
celiaki.”. Samarbetet säger Lurkern handlar om att dela information med varandra om 
produkter samt om problem som uppstår i och med celiakin och att gruppens medlemmar 
interagerar i det om de vill. 
 
4.2.2 Grupp 2 
I observationerna under dessa tre veckor delas det om mycket events, föreläsningar och 
projekt som startats upp. Det finns inga direkta delningar om andra grupper utan det är 
mestadels tips om egna småprojekt och många som vill att man ska stödja deras arbete. Jag 
kan inte observera något samarbete mellan medlemmarna eller någon slags relation dem 
emellan. Det jag kan observera är att de sprider information ifrån andra grupper till denna 
grupp genom att de delar.  
 
Gateopenern säger så här om varför gruppens startades: ”Jag startade gruppen i en form där 
tanken var att det inte skulle finnas några filter med syftet om man kunde göra en grupp och 
adda folk till andra grupper utan att tillfråga dem först. Tanken var att alla som är med i 
gruppen ska vara öppna och bli inviterade till andra grupper utan att bli tillfrågade först. Det 
tar alldeles för lång tid att invitera en och en. Det skulle vara en grupp med människor som är 
open minded. De kan istället själva välja att gå ur en grupp om de inte vill vara med i 
gruppen. Grunden var att effektivisera kunskapsspridandet med denna grupp. Planen gick inte 
riktigt som tanken var. En kvinna addade 500 personer till gruppen. Tanken var att man själv 
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skulle välja om man vill vara delaktig i en sådan här grupp; om man är open minded eller 
inte.”  
 
Gateopenern säger att det i gruppen finns alla möjliga olika slags medlemmar, några har bland 
annat suttit i fängelse och arbetar idag som entreprenörer och driver stora projekt. 
Gatekeepern har varit medlem i gruppen i två månader och säger så här: ”En person i mitt 
nätverk la till mig kring social innovation. Minns ej varför jag gick med, troligtvis gillade jag 
namnet.”.  
 
”Många sitter i slutna grupper, avgränsade grupper, jag vill öppna, arbeta med 
samhällsförändring.” säger Gateopenern när vi talar om överbryggande. 
 
Gatekeepern säger att medlemmar ur gruppen delar på artiklar, länkar man hittar på Internet 
genom andra plattformar och grupper; sådant man hittar i sin egen forskning men även att 
slumpen avgör på frågan om varifrån information till gruppen söks. I gruppen talas det om 
online events och konferenser säger Lurkern. Gateopenern delar allt ofiltrerat. 
 
”Gruppen känns informell och det känns bra.” säger Lurkern. På frågan om hur ofta Lurkern 
är inne i gruppen säger Lurkern att hen är inne och läser allt en gång i veckan men att hen inte 
interagerar. 
 
På frågan om Lurkern träffar någon offline svarar Lurkern att det har hen inte gjort och att 
hen endast använder gruppen till att ta reda på online events. ”För mig har gruppen ingen 
betydelse, jag är med på grund av ett ställningstagande. Gruppen har ingen större betydelse 
för livet online/offline, ingen hjälp, ingen sammanhållning, ingen tillit, inga skyldigheter, inga 
krav, inga andra nätverk har det resulterat i. Jag använder gruppen till att ta reda på online 
events. Jag har aldrig träffat någon ur gruppen”, berättar Lurkern när vi talar om nätverk, 
överbryggande och vad Lurkern vet om gruppens medlemmar. Gatekeepern svarar att hen 
träffar några ur gruppen offline, några på olika events och har även jobbat med några på olika 
projekt.  
 
4.2.3 Sammanfattning 
Grupp 1 Grupp 2 
Öppen 
Gruppen startades för att det fanns ett behov 
utifrån flertalet medlemmar. Det framgår 
tydligt utifrån både observationer och 
intervjudeltagarnas svar om att gruppen 
förenklar medlemmarnas vardagsliv. 
Gatekeepern blev inbjuden till gruppen av 
administratören vilket innebär att information 
om gruppen sprids. Gateopenern säger att de 
flesta idag är vänner och hjälper varandra på 
olika sätt vilket visar på en öppen miljö.  

Tanken med gruppen är att den ska vara 
öppen. Under observationerna har jag dock 
inte sett delningar om andra grupper i 
gruppen. Det har istället delats inlägg som 
kommer ifrån andra grupper. Gateopenern 
delar allt ofiltrerat. Gateopenern talar om att 
överbryggande med andra grupper sker i 
form av att medlemmarna blir inbjudna till 
olika grupper till människor i slutna och 
avgränsade grupper. Både Lurkern och 
Gatekeepern gick med i denna grupp men 
minns inte varför. Det troliga är att de båda 
blev inbjudna av någon i sitt nätverk. Det 
råder en samstämmighet i gruppen om att det 
är medlemmar av olika kulturer, bakgrunder 
och social status och att de som är med i 
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gruppen är människor som vill förändra och 
förbättra samhället. Lurkern anser även att 
gruppen är informell. Både Gatekeepern och 
Gateopenern har träffat medlemmar ur 
gruppen offline i olika projekt och events. 

Sluten 
Övervägande medlemmar är från forna 
Jugoslavien och består av människor som har 
barn som har celiaki eller har celiaki själva. 
Jag har under observationsperioden inte 
heller observerat någon form av 
överbryggande med andra grupper utan 
endast sammanbindning. Gatekeepern och 
Lurkern har ingen kontakt med någon ur 
gruppen. Lurkern går endast in i gruppen vid 
informationsbehov. Gateopenern startade 
denna grupp tillsammans med några 
medlemmar för att skapa en bättre grupp. 
Detta kunde visa på en öppen 
informationsmiljö om de hade velat starta 
ännu en öppen grupp men de startade istället 
en sluten grupp. 

För Lurkern är gruppen endast till för att 
förmedla information om olika events och 
har aldrig träffat någon ur gruppen offline. 
Lurkern menar att gruppen inte har någon 
sammanhållning eller tillit. 

	  
4.3 Teamarbete 
 
4.3.1 Grupp 1 
Administratören uppvaktar alla medlemmar som fyller år med ett inlägg som hyllar och 
uppskattande ord.  En bild på en kaka framkallar inom några minuter ca 20 kommentarer och 
30 medlemmar som gillar. Receptet på kakan läggs snabbt ut och medlemmen får beröm. 
Administratören besökte forna Jugoslavien och träffade en medlem en kort stund för att lämna 
över en present där medlemmen tackar administratören officiellt i gruppen. Denna delning 
kommenteras inte särskilt mycket. Överlag råder det en god, vardaglig och avslappnad ton 
bland medlemmarna. Två gånger under observationsperioden har det uppkommit kritik ifrån 
medlemmar om triviala saker. Ett exempel på detta är att en medlem kritiserar en annan för att 
denne ställer en fråga som har lyfts tidigare med en irriterad ton och taktlös kommentar. Detta 
resulterar i många långa diskussioner och kommentarer om bland annat att ingen bryr sig om 
vilken republik medlemmen kommer ifrån men att det viktiga istället är vad varje enskild 
människa är värd och att toleransen och förståelsen dem emellan inte får glömmas bort.  
 
Gateopenern säger att: ”De flesta är här för att njuta och koppla av, skämta och utbyta recept.” 
På frågan om sammanhållningen i gruppen svarar Gateopenern att hen ”alltid ger extra 
mycket av sig själv”. Gateopenern berättar vidare att medlemmarna växlar mellan att vara 
mycket formella till mycket informella. Det råder en kompisanda mellan medlemmarna säger 
Gatekeepern som svar på frågan om sammanhållningen i gruppen.  
 
Lurkern säger även att hen går in i gruppen och hämtar information men delar oftast inte. ” I 
denna grupp är jag endast en observatör och en informationssamlare.” berättar Lurkern vidare 
på frågan om vilken betydelse gruppen har. På frågan om vad som särskiljer eller 
karaktäriserar denna grupp från någon annan svarar Lurkern att ”gruppen är av sluten 
karaktär, om den är formell eller informell vet jag inte”. Lurkern säger även att det varken 
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finns några krav eller åtaganden.  
 
Gateopenern säger: ”Allt som sägs i din fråga kommer upp i våra kommentarer. Vi är 
medvetna om politiken påverkar ekonomin och vår livsstil beror till stor del på våra länders 
ekonomier i termer av att den sämre ekonomiska situationen begränsar produktion och 
försäljning av vår mat. Dessutom älskar vi skämt och är för det mesta redo att dela 
information om en ny produkt som har lanserats på marknaden och som är säkert för oss att 
konsumera.”  
 
”Det finns inga hårda ord eller någon diskriminering i gruppen då vi alla har samlats kring ett 
problem.” säger Gatekeepern.  
 
4.3.2 Grupp 2 
I gruppen delas mycket om skilda ämnesområden. Det delas exempelvis länkar om olika saker 
som handlar om demokrati där medlemmar ber om varandras stöd i form av att de vill att man 
delar deras inlägg och gillar dem. Några medlemmar frågar varandra om råd när det gäller 
projekt de startat upp och mycket delningar handlar om miljön och frivilligarbete. Knappt 
någon medlem gillar någon annan medlems inlägg. En dag delas en bild på ett sociogram som 
visar på hur det fungerar inom sociala medier. Detta inlägg gillas av många. Några delar 
länkar med musik, några vill att man stödjer deras sidor då de är med i tävlingar. Ingen gillar. 
De få gånger någon kommenterar något inlägg har medlemmarna en god och formell ton med 
varandra. 
 
Några är med i många gemensamma grupper och får samma samt delar samma delningar i 
alla grupperna säger Gateopenern och tillägger att: ”Bra information tenderar att komma 
tillbaks, allt ifrån bilder, ordspråk och annan information, du kan lita på att det kommer 
tillbaka. Man lär sig se mönster i artiklar.”.  
 
På frågan om graden av interaktion och om det finns några förväntningar säger Gatekeepern 
att det inte finns några krav eller ansvar i gruppen och att var och en har ansvar för källkritik, 
filtrering och respekt. Gatekeepern säger: ”Vi är alla framtidens arkitekter och varje 
människas byggsten har betydelse.”. ”Vissa publicerar mycket, andra läser mest. Det är upp 
till var och en att navigera och filtrera, interdisciplinariet är bra.” säger Gatekeepern vidare. 
 
Lurkern svarar att det är tillräckligt med informationsdelningar på frågan om graden av 
interaktion. ”Tanken är att du själv ska kunna gå in, på dina egna villkor.” svarar Gateopenern 
på frågan om graden av interaktion och förväntningar. 
 
”Jag drar ej den gränslinjen mellan formell och informell. Jag och mitt yrkesjag är samma 
person och jag jobbar/lever hela tiden.” säger Gatekeepern.  
 
4.3.3 Sammanfattning 
Grupp 1 Grupp 2 
Öppen 
Gruppen har samlats till följd av ett problem. 
Både Gatekeepern och Gateopenern anser att 
det är en bra sammanhållning mellan 
gruppens medlemmar och att tonen dem 
emellan är informell. Medlemmarna i 
gruppen blir personligt gratulerade på sina 

Det är mycket information som kommer 
tillbaka säger Gateopenern och detta 
observerar jag också. Både Gateopenern och 
Gatekeepern anser att deras privatliv och 
arbetsliv går hand i hand och att det inte 
finns någon gränsdragning där emellan. Jag 
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födelsedagar av administratören. 
Administratören har även under denna period 
träffat en medlem personligen. Det är mycket 
interaktion kring delningar i gruppen samt är 
det många som gillar inläggen. Dessa 
aspekter visar på en öppen 
kommunikationsmiljö i gruppen.  

observerar även att informationen som delas 
är av olikartade ämnen. Gateopenern och 
Gatekeepern säger att det inte finns några 
krav och att alla bidrar på olika sätt, olika 
mycket men att allas bidrag är lika viktiga. 
Det ovan nämnda pekar på en öppen 
kommunikationsmiljö.  

Sluten 
För Lurkern har gruppen ingen mer betydelse 
än att hen vill ha information och interagerar 
inte i delningar. Lurken anser även att 
gruppen är av en sluten karaktär. Det har 
under observationsperioden hänt att någon 
medlem har kritiserat någon annan medlems 
delning vilket har resulterat i många 
diskussioner om att inlägg inte vill postas 
mer än en gång. Det tyder på en sluten miljö 
då några medlemmar inte vill dela med sig av 
samma information flera gånger. 

Det är några få som gillar varandras 
delningar men det råder ingen 
kommunikationsmiljö enligt observationerna.  
 

 
 
4.4 Målsättningar  
 
4.4.1 Grupp 1 
Under min observationsperiod har jag observerat mycket interaktion av olika slag. Det är 
många medlemmar som interagerar varje dag och även flera medlemmar som är inne i 
gruppen ungefär var tredje dag interagerar mycket under en kort stund då de är inne i 
gruppen. Några medlemmar är inne en gång i veckan och går igenom delningarna som har 
varit under perioden de varit borta. Som oftast kommenteras inläggen av de medlemmarna 
ändå och gamla inlägg läggs överst och diskuteras på nytt. Jag har under ett tillfälle observerat 
att administratören har ställt frågor om två nya medlemmar som har sökt sig till gruppen, om 
de ska beviljas medlemskap eller ej dock var det mycket sparsamt med kommentarer på detta 
inlägg. Varje ny enskild medlem välkomnas personligen av administratören. 
 
På frågan om medlemmarna kände till syftet med gruppen svarade Gateopenern att de gjorde 
de och att det handlade om ett informationsutbyte om en glutenfri livsstil; detta var ett behov 
som fanns hos medlemmarna och att det var utifrån det behovet som gruppen startades. Även 
Gatekeepern och Lurkern kände till syftet med gruppen. Gatekeepern tillägger att gruppen är 
till för att underlätta livet för människor med celiaki. Gateopenern talar om att en av 
anledningarna till att Gateopenern är aktiv i gruppen är problematiken med att hitta ”rätt” 
information i början med en ny sjukdom.  
 
Gatekeepern säger ”Jag ställer inga onödiga frågor så att gruppen lättare når sina mål, jag 
interagerar endast när jag har ett behov och inte för nöjes skull”. 
 
Lurkern berättar att det ”är en utbildande/hälsofrämjande karaktäristik på gruppen” och ”det 
är aldrig tillräckligt med information men jag har lärt mig mycket genom att vara medlem i 
denna grupp”.  

Gatekeepern uttrycker att gruppen är av sluten karaktär. 
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Gateopenern säger att hen är aktiv i att ”locka medlemmar till laget”. Gatekeepern talar om att 
administratören godkänner medlemskap efter att någon ansöker om detta men att 
administratören brukar tillfråga medlemmarna om de ska ta in nya medlemmar eller ej. ”det är 
endast medlemmar som har samma problem som oss som blir beviljade medlemskap” säger 
Gatekeepern. Lurkern säger att ingen arbetar aktivt med att bjuda in eller söka nya 
medlemmar men säger även: ”har ingen aning vem som bjuder in nya medlemmar, kanske 
administratören”.  
 
På frågan om hur de söker information till gruppen svarar Gatekeepern: ”Administratören 
kontaktar producenter och talar om för oss vilka produkter som är ok för oss att äta då det som 
oftast i vårt land ej står på förpackningarna direkt”. 
 
Gateopenern som även är administratören säger ”jag är användbar, jag kontaktar 
livsmedelsproducenter om glutenfria produkter”. 
 
Lurkern svarar att de alla utbyter information om erfarenheter, utbildning och forskning och 
går inte in närmare på hur. Gatekeepern anser att gruppen är aktiv och att det är mycket 
informationsdelningar med tanke på temat. Gatekeepern tillägger även att det är lätt att söka 
information i gruppen samt att informationen är relevant. Gatekeepern letar efter information 
inom gruppen och om informationen inte finns där ställer Gatekeepern frågor ”på väggen”. 
Gatekeepern talar även om att det är mycket personliga erfarenheter som delas samt delningar 
om ingredienser och tillagning av mat samt bak. 
 
4.4.2 Grupp 2 
Under min observationsperiod observerade jag att interaktionen vad gäller delningar är stor 
och det är mycket olikartad information. Administratören gör under denna period ett inlägg 
om att hen är aktiv samt administratör i flertalet grupper och försöker följa denna så gott det 
går. Jag observerar även att alla kan godkänna en ny medlem.  
 
På frågan om medlemmarna känner till syftet svarar Gateopenern, tillika administratören, att 
gruppen startades i det syftet att åstadkomma förändringar inom de kommande åren. 
Gateopenern uttrycker sig såhär:  ”Theory of change…vi måste åstadkomma förändringar 
inom kommande år…vi kan inte vänta på förändringar”. Gateopenern menar att en 
samhällsförändring är nödvändig.”Facebook är ett kraftfullt verktyg för det finns potential att 
sprida kunskap där” säger Gateopenern. Gateopenern säger vidare: ”Var jag ska börja är en 
kontrollerad tanke. Det är bara att gå in och göra.”. 
 
”Tanken med gruppen var att effektivisera kunskapsspridandet, överbygga strukturella hål, 
föra ihop grupper som inte känner varandra. I gruppen skulle det vara människor som är 
öppna till att bjudas in till nya saker och istället för att aktivt gå in i grupper skulle 
medlemmarna aktivt gå ur de grupper de inte gillar.” talar Gateopenern om. Gateopenern 
säger om syftet att: ”Antingen tror du på det eller också tror du inte på det.”. 
 
Gatekeepern säger att syftet med gruppen är att sprida kunskap, hitta partners till projekt, dela 
kunskap och perspektiv samt göra världen bättre. Gatekeepern talar om social innovation och 
säger: ”Det handlar mycket om en grupp människor som har olika mål, de ska bygga 
arkitekturen till en gemensam framtid genom något idéutbyte.”.   
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På frågan om hur nya medlemmar söks och vilka som godkänner dessa talar Gateopenern om 
att alla kan godkänna en ny medlem och att syftet om gruppen skulle läggas ut sakta och 
tydligt i andra grupper så att de som gick med var personer som var öppna till mycket. 
Gatekeepern säger även att alla godkänner den som söker sig till gruppen och att det är: 
”Öppna och aktiva människor med samma mål om att förbättra världen för alla, låter lite 
klyschigt men de som är galna nog att försöka är de som lyckas förändra.”. 
 
Lurkern säger: ”Det som karaktäriserar gruppen är att den är inkluderande och inte 
exkluderande och öppenhet.” Lurkern menar att gruppen är öppen och vemsomhelst kan bli 
medlem. ”Arbetar inte med att söka medlemmar till gruppen. Begränsad tid och begränsat 
intresse av att göra det.” uttrycker Lurkern.  
 
Lurkern säger att delningarna i gruppen är för vida och inte alltid så relevanta samtidigt så 
säger Lurkern att det delas om aktiviteter som stödjer och ska bidraga till en bättre förståelse 
om verkligheten. Gatekeepern säger att det inte finns några kriterier för vilken information 
som delas utan att allt är relevant för någon.  
 
På frågan om kriterierna med att söka och dela information till gruppen svarar Lurkern: ”Om 
du inte slösar min tid så slösar inte jag din”. Gatekeepern talar om förhållningsregler i 
gruppen och säger: ” Respekt, ödmjukhet, öppenhet känns självklart.”. 
 
4.4.3 Sammanfattning 
Grupp 1 Grupp 2 
Öppen 
Alla intervjudeltagare känner till syftet och 
gruppens målsättningar vilket indikerar på en 
öppen grupp. Antalet medlemmar som ökar 
snabbt. Informationsdelningarna i gruppen är 
stora och informationsdelningarna handlar 
om hälsa i stort men om celiaki i ett smalare 
perspektiv; de varierar i form av personliga 
till vetenskapliga. Intervjudelatagarna har ett 
gemensamt synsätt på hur 
informationsdelningar används och sprids 
inom gruppen vilket tyder på en öppen miljö 
och en öppen informationsdelning. 
 

Intervjudeltagarna känner till syftet och 
gruppens målsättningar samt dess syfte: att 
vara öppen för all slags information och 
människor. Gateopenern och Gatekeepern 
arbetar med överbryggande mellan olika 
grupper. Intervjudeltagarna säger att vem 
som helst kan bli medlem i gruppen och alla 
kan godkänna medlemskap. Strategin för att 
söka nya medlemmar är att vara tydlig i 
informationsdelningarna i andra grupper om 
denna grupp; så medlemmarna som går med 
har ett öppet sinne. Gateopenern och 
Gatekeepern menar båda att det alltid finns 
någon som tycker att en viss information är 
relevant och att allt bör delas ofiltrerat. 
Lurkern karaktäriserar gruppen som 
inkluderande och öppen. I denna grupp har 
intervjudelatagarna ett gemensamt synsätt på 
hur informationsdelningar används och 
sprids inom gruppen vilket tyder på en öppen 
miljö och en öppen informationsdelning. 

Sluten 
Administratören sköter de vetenskapliga 
informationsdelningarna och är på så sätt den 
enda informationskällan när det gäller dessa 
delningar. Gatekeepern interagerar mycket i 

Lurkern känner till gruppens syfte men är 
inte aktiv. Lurkern filtrerar sådant som inte 
ligger inom hens intresse. Gateopenern säger 
att man antingen tror på gruppens syfte och 
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gruppen men anser sig filtrera bort sådant 
som inte ligger inom gruppens intresse. 
Lurkern verkar inte heller för att nå 
målsättningarna då hen endast läser 
information och inte delar med sig. När det 
gäller en strategi för hur grupperna söker nya 
medlemmar finns det inget gemensamt 
synsätt. Gatekeepern säger att det endast är 
medlemmar som har samma problematik 
som dem som blir beviljade medlemskap 
efter att de övriga medlemmarna har 
tillfrågats. Lurkern vet egentligen inte hur det 
fungerar men både Lurkern och Gatekeepern 
söker inte aktivt nya medlemmar.  

målsättningar eller så tror man inte på det. 
Det indikerar trots allt att det är en viss typ 
av människor som ska passa inom ramen för 
gruppens syfte vilket visar på en mer sluten 
miljö.  
 

 
4.5 Gateopeners/Gatekeepers 
 
4.5.1 Grupp 1 
Gateopenern delar en mycket lång text om att medlemmarna måste lösa deras oenigheter och 
att varje medlem är en individ och ska ses som en. Detta inlägg är förmodligen resultatet av 
vad som ibland inträffar om att frågor av samma karaktär dyker upp flertalet gånger vilket har 
skapat ett spänt ordbyte och en stött medlem som har blivit kritiserad. Medlemmarna 
uppmärksammar varandras högtider vilket kommenteras med många inlägg. Gateopenern har 
en stor inverkan på medlemmarnas interaktion och samtalston; det märks tydligt att 
Gateopenern är en respekterad medlem i gruppen som medlemmarna ser upp till. Medlemmar 
ställer frågor om produkter som för oss i Sverige är uppenbart glutenfria då 
informationsutbudet i forna Jugoslavien är litet om celiaki och glutenfria produkter. 
Gateopenern reser bort i några dagar till forna Jugoslavien för att hälsa på sin familj. Under 
tiden är Gateopenern inte aktiv i gruppen. När Gateopenern kommer tillbaka får hen nästan 
personligen ursäkta sig till var och en ifrån gruppen om varför Gateopenern inte kunde hälsa 
på medlemmar ur gruppen. Medlemmarna blir sårade av att inte kunna träffa Gateopenern. 
Samtidigt kan det tolkas som lite av ett rollspel, mellan medlemmarna och Gateopenern, då de 
troligtvis inte tror att Gateopenern verkligen kan och hinner hälsa på alla. 
 
På frågan om vilka ämnen som tas upp i gruppen säger Gatekeepern att alla delningar handlar 
om celiaki; såsom problem, recept, produkter, råd, reaktioner vid intagandet av olika 
produkter. Lurkern säger att ämnesområdena är breda och att det handlar om allt ifrån 
utbildning, erfarenheter och forskning inom ämnet men att informationen är mycket olikartad. 
”Bara sådant inom gruppens intressen.” säger Lurkern om vad som diskuteras i gruppen. På 
samma fråga är det den glutenfria livsstilen som är det centrala ämnesområdet enligt 
Gateopenern. 
 
Gatekeepern talat om att hen har en tillit till Gateopenern vilket är viktigt för gruppen. 
”Administratören är organiserad, anständig och en diplomat. Känd för att lösa vissa tvister 
mellan medlemmar och att lugna hetlevrade gruppmedlemmar.” berättar Gatekeepern som 
även anser att administratören är organiserad.  
 
Gateopenern säger att: ”Det är problematiskt att ha många bollar i luften men gör det för 
gruppens skull.” angående att vara en informationslänk. 
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4.5.2 Grupp 2 
Det är många delningar om mycket skilda ämnen som ingen gillar eller kommenterar. Om 
Gateopenern och Gatekeepern går det inte att observera något direkt under dessa tre veckor då 
Gatekeepern inte är aktiv i gruppen med någon delning och Gateopenern gör något enstaka 
inlägg som inte kommenteras.  
 
Gateopenern säger: ”Jag gillar inte allt jag delar men jag delar det ändå då andra kanske gillar 
det. Jag vill skapa en samhällsförändring. Jag är aktiv för att jag vill skapa en hållbar 
utveckling. Jag vill sprida kunskap i samhället”, på frågan om hur Gateopenern arbetar för att 
skapa en motiverande miljö. Gateopenern säger även att de i gruppen är ”change makers”.  
Gateopenern berättar att grunden med gruppen var att man inte skulle behöva fråga 
medlemmarna innan de blev inviterade till nya grupper då det tar alldeles för lång tid att fråga 
en och en; medlemmarna skulle veta vilka villkor som gällde säger Gateopenern. Det blev 
inte riktigt som Gateopenern planerade då en av medlemmarna inviterade ca 500 nya 
medlemmar och de inte gick med i gruppen för att de gillade syftet utan mer per automatik. 
Där tappade Gateopenern lite relevansen talar Gateopenern om. ”En del gillar inte att man 
addar grupper, bra grupper.” säger Gateopenern. 
 
På frågan om hur Gatekeepern skapar en motiverande arbetsmiljö är svaret att utbildning är en 
viktig fråga; delning av forskningsresultat och kunskap; att se saker ifrån olika perspektiv; 
open access; viljan att förändra; hållbarhet; lokala lösningar; öppna lösningar för att påverka 
globalt. Gatekeepern säger: ”Även om det är ointressant för mig delar jag ändå, det är 
intressant för någon annan, det handlar om detta utbytet.”. Gatekeepern säger också: ”Tar man 
sitt ansvar skapar man goda relationer.”.  
 
På frågan om vilka ämnen som delas i gruppen svarar Gatekeepern: ” Ser alla kulturella 
uttryck som kommunikation och kommunikation är ett ledord i mitt arbete”. Lurkern berättar 
att ämnen som tas upp i gruppen är ledarskap, ekonomi och systematiskt tänkande.  
 
4.5.3 Sammanfattning 
Grupp 1 Grupp 2 
Öppen 
Enligt Gatekeepern samt Lurkern agerar 
Gateopenern som en informationslänk som 
medlemmarna har tillit till. Gateopenern 
agerar som en länk mellan medlemmarna och 
verkar ha en lugnande samt tvistlösande 
effekt på dem. Lurkern och Gateopenern 
menar att informationsdelningarna är breda 
och olikartade trots att de ligger inom samma 
ämnesområde. Flertalet delningar och 
diskussioner handlar om de olika 
republikerna i forna Jugoslavien där 
medlemmar delger att de ser bortom dessa 
gränsdragningar. Medlemmarna gillar många 
inlägg. Detta visar på en öppen miljö där 
Gateopenern knyter ihop medlemmarna och 
agerar som en informationslänk.  

Alla tre intervjudeltagare är överens om 
delningarna är av mycket olikartade 
ämnesområden. Gateopenern och 
Gatekeepern anser även att delningarna 
handlar om att skapa en motiverande miljö 
för att utbyta information, öka 
kunskapsflödet. Gatekeepern och 
Gateopenern delar allt ofiltrerat då det kan 
vara relevant för någon annan. Tydligt är det 
att både Gateopenern och Gatekeepern ska 
fungera som informationslänkar vilket i det 
fallet hade skapat en öppen miljö. Dessvärre 
gick det inte som Gateopenern hade planerat 
och därmed har Gateopenern tappat 
relevansen för gruppen. 

Sluten 
Gatekeepern anser att det endast är delningar Under mina observationer framkom det att 
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som direkt handlar om celiaki som delas i 
gruppen. Gateopenern är en ensam stor 
informationslänk då medlemmar förlitar sig 
mycket på Gateopenern. Det som 
framkommer av observationerna är att det 
som inte ligger inom gruppens 
intresseområde inte delas alls vilket tyder på 
en sluten miljö.  

det inte är många som ”gillar” delningarna i 
gruppen. Gateopenern delar inte längre 
mycket information i gruppen till följd av att 
syftet med gruppen inte blev som planerat då 
över hälften av gruppens medlemmar inte 
gick med på grund av syftet men istället för 
att de inviterades per automatik. Gateopenern 
vet då inte vilka medlemmar som är öppna 
för att bli inbjudna till andra grupper och 
vilka som inte är intresserade.  

	  
 
4.6 Summering av Nycklarnas resultat - gruppernas informationsmiljöer 
 
4.6.1 Grupp 1 
Öppen  
I den formella presentationen för gruppen står det att det är en grupp som eftersträvar en 
lättsam vardag för människor med celiaki. Medlemmarna är väl insatta i gruppens syfte och 
målsättningar. De flesta medlemmar i gruppen verkar för att nå de målsättningar som finns i 
form av att de delar med sig av recept, egna erfarenheter och problem som de stöter på. 
Informationsutbudet för celiaki i forna Jugoslavien är lågt och administratören i gruppen är 
den viktigaste informationslänken. Det är mycket informationsspridning i gruppen och 
medlemsantalet ökar fort. Observationer och intervjuer visar att gruppen har en stor betydelse 
i medlemmarnas vardagsliv. Informationsdelningarna stämmer överens med gruppens 
målsättningar då informationsdelningarna i huvudsak berör celiaki men även delningar som är 
till för att lätta upp den vardagliga stämningen. Några inlägg berör de olika etniska samt 
religiösa bakgrunderna som många medlemmar deltager i genom att säga att de lägger detta 
bakom sig. Intervjudeltagarna visar på ett agerande som tyder på en sluten miljö varav en 
även uttrycker att det är på det sättet. Medlemsantalet ökar snabbt så information om gruppen 
sprids tydligen. Flera har blivit vänner som en direkt följd av medlemskap i gruppen. 
Intervjudeltagarna anser att gruppen har en bra sammanhållning vilket även framkommer 
under observationerna. Observationerna visar även att tonen medlemmar emellan är informell 
och det framgår även av intervjuerna. Administratören gratulerar alla medlemmar på deras 
födelsedagar samt uppmärksammar alla religiösa högtider i form av delningar i gruppen. 
Delningarna resulterar i mycket interaktion och medlemmar som gillar inläggen. Mycket 
kommunikation flödar i gruppen. Intervjudeltagarna anser att administratören agerar som en 
informationslänk mellan deltagarna och har en lugnande samt respektgivande framtoning; 
detta framgår även under observationerna. Administratören lägger ner många timmar i 
gruppen för att inspirera till en trivsam miljö. Intervjudeltagarna är positiva till sociala medier 
och informationsinhämtningen som de kan få ut av Internet. Överlag visar de tre deltagarna på 
en öppen attityd gentemot sociala medier. 
 
Sluten 
Gruppen är sluten på det sättet att ingen kan läsa inläggen om de inte är medlemmar i 
gruppen. En strategi för att söka nya medlemmar är det endast administratören som har och 
det enligt gruppens syfte som kriterier. Det är även efter dessa kriterier som medlemskap 
beviljas av administratören efter att de övriga medlemmarna tillfrågas. Administratören är 
informationslänken i gruppen då administratören har tillgång till ett bredare nätverk som kan 
hämtas från Sverige, då utbudet av information är begränsat i forna Jugoslavien. Det sker en 
del filtrering av information så informationsdelningarna skall stämma överens med gruppens 
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målsättningar. Två intervjudeltagare har ingen kontakt med andra medlemmar ur gruppen. 
99% av medlemmarna är bosatta i forna Jugoslavien och har celiaki eller har barn som har 
celiaki. Språket medlemmar skriver på i gruppen är på serbokroatiska. Gruppen startades ur 
en annan grupp som medlemmarna gick över ifrån. I den gruppen var 
informationsdelningarna även öppna för icke-medlemmar. Observationerna visar inte på att 
gruppen försöker avlägsna strukturella hål och det talas inte heller om detta i intervjuerna. En 
deltagare är endast en informationsinhämtare och anser att gruppen har den betydelsen samt 
att gruppen är av sluten karaktär. Under observationsperioden har det framkommit att vissa 
medlemmar talar först och tänker efteråt vilket har handlat om att samma frågor kommer 
tillbaka och har orsakat irritation hos dessa medlemmar. Interaktionen i gruppen minskar 
tydligt när administratören tillika Gateopenern är frånvarande. Ingen av intervjudeltagarna är 
engagerad i några samhällsaktiviteter eller föreningar offline eller aktiva i andra grupper på 
Internet. Administratören lägger ner många timmar i denna grupp dagligen.  
 
4.6.2 Grupp 2 
Öppen 
I den formella presentationen för denna grupp är det tydligt att den är öppen och gruppen 
strävar efter att finna medlemmar med ett öppet sinne. Det går även att läsa inläggen som 
grupperna gör utan att vara medlem i gruppen. Intervjudeltagarna är insatta i syftet och 
målsättningarna. Intervjudeltagarna känner till syftet och målsättningarna med gruppen och 
alla gruppmedlemmar kan godkänna nytt medlemskap utan att ta hänsyn till gruppens syfte 
eller målsättningar. Många medlemmar söker nya medlemmar dock är det inte alltid enligt 
gruppens målsättningar som nya medlemmar söks vilket har orsakat att administratören har 
tappat relevansen för gruppen. Då hela idéen med gruppen bygger på öppenhet är 
informationsdelningarna relevanta för gruppens syfte och alla medlemmar i gruppen agerar 
som informationslänkar. Det verkar uppenbart att informationen som delas av de många 
medlemmarna är ofiltrerad då det delas information av olikartad karaktär. Synen på 
information är att den alltid är av relevans för någon. Det är informationsutbyte som är 
poängen med gruppen. Intervjudeltagarna menar att informationsdelningarna handlar om att 
påverka till en samhällsförändring. Deltagarna anser att gruppen är av öppen och 
inkluderande karaktär. Informationen som delas i gruppen hämtas uppenbarligen både ifrån 
andra grupper och flertalet andra informationskällor. Avlägsning av strukturella hål i gruppen 
sker i form av överbryggande till människor i mer slutna och avgränsade grupper enligt 
deltagarna. Medlemmarna har blivit tillagda i denna grupp av en annan grupp i deras nätverk. 
Medlemmarna i gruppen är från olika världsdelar, kulturer och social status. Gruppen anser 
sig vara informell; deltagarna har även träffats offline. Språket medlemmarna skriver på är 
engelska. Många har hamnat i den här gruppen genom överbryggande från någon annan grupp 
och många är, till följd av detta, med i grupper där samma information delas i flertalet 
grupper. Mycket av informationen är på grund av detta återkommande vilket framgår av 
deltagarna samt under observationerna. Två intervjudeltagare har ingen gränsdragning mellan 
privatliv och arbetsliv utan anser att de är samma personer i båda fall. Till följd av detta finns 
det inget formellt eller informellt säger de. Samma deltagare menar även att alla bidrag är lika 
mycket värda oavsett hur ofta eller vilket ämne det handlar om; kommunikationsmiljön ska 
vara öppen för alla på deras egna villkor. Alla intervjudeltagare är aktiva i föreningar och två 
är aktiva i olika samhällsarrangemang. Alla tre deltagare är med i andra grupper på Facebook. 
 
Sluten 
En intervjudeltagare anser att information som inte är filtrerad är tidsslöseri. En viss typ av 
människor måste passa in inom gruppens ramar då det är svårt att nå gruppens målsättningar 
om inte medlemmarna har ett öppet synsätt till informationsspridning. Det är ingen öppen 
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avlägsning av strukturella hål såsom exempelvis delningar om andra grupper. Tonen 
medlemmar emellan har observerats som formell. Gruppen används som en 
informationsinhämtningskälla om olika events och projekt på Internet. Några enstaka 
medlemmar gillar varandras inlägg men jag observerar ingen annan kommunikation i 
gruppen. Gateopenern är inte en stor informationslänk som resultatet av att målsättningarna 
inte blev som planerade. En deltagare medverkar inte ofta i samhällsaktiviteter och anser sig 
själv vara tillbakadragen i sociala sammanhang.  
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5 Diskussion  
 
I denna avslutande del av uppsatsen diskuterar jag mitt resultat, med andra ord gruppernas 
informationsmiljöer, som jag har redovisat i föregående del med hjälp av tidigare forskning, 
litteratur och teorier. Informationsstrategier och öppna och slutna informationsmiljöer 
genomsyrar dock även detta hela diskussionen då informationsmiljöernas egenskaper formas 
av gruppernas informationsstrategier. Jag presenterar min diskussion i form av några av mina 
Huvudteman och mitt teoretiska ramverk. Detta mynnar efterföljande ut i Slutsatser där jag 
besvarar mina forskningsfrågor följt av Förslag på vidare forskning och en Sammanfattning.  
 
5.1 Informationsstrategier och informationens roll 
 
Båda grupper har samlats på Facebook av ett intresse att utbyta information. 
Intervjudelatagarna ur båda grupper känner till syftet och målsättningarna inom gruppens 
ramar och det finns ett gemensamt synsätt på hur informationen hanteras samt gemensamma 
värderingar. Detta menar också Nowé Hedvall (2007, s.19) är betydande när det handlar om 
informationsstrategier, att det finns ett gemensamt synsätt. I Grupp 1 är information en 
mening som skapas då medlemmarna försöker förstå vardagen med celiaki; något som 
gruppen socialt konstruerar tillsammans. Informationen som delas i gruppen är en process 
som handlar om kommunikation av information och hur medlemmarnas kunskap förändras i 
och med intagandet av den informationen (Case 2012, s.14). I Grupp 2 handlar det också om 
att information är en process och att medlemmarnas kunskap ska förändras men 
informationsprocessen kan i denna grupp även ses som en källa som skickas från en sändare 
till en mottagare som sedan skickas vidare till en annan mottagare; mycket formell med andra 
ord. Informationsstrategierna är drivkraften och det som ska följas för att nå gruppens mål 
skriver Orna (2004, ss. 8-9).  
 
Administratören i Grupp 1 arbetar med informationsstrategier på ett sätt som sammanför 
medlemmar i gruppen; rätt information i rätt tidpunkt. Nowé Hedvall (2007, s. 2) skriver att 
just detta kan sammanföra medlemmar i en grupp. Informationsstrategierna menar Nowé 
Hedvall måste följa målet annars misslyckas man som oftast med att nå sitt mål. 
Informationsstrategierna i Grupp 1 följer gruppens formella syfte och informationen delas i 
gruppen därefter. Informationen i gruppen som inte delas i form av recept och frågor kommer 
från administratören. Det är ett gemensamt synsätt och en gemensam informationsstrategi 
gruppen har att administratören sköter de mer vetenskapliga informationsdelningarna samt 
kontakterna med producenterna. Det är med andra ord administratören som är 
informationskällan i gruppen. Informationsutbudet i forna Jugoslavien är lågt vilket gör att 
medlemmarna förlitar sig till stor del på informationen de får från administratören. 
Arbetsfördelningen är sådan att det är administratören som har ansvar för hur information förs 
in i gruppen och att det hålls en god ton i informationsflödet. Det är som Lu (2007, s. 108) 
skriver Gatekeepern som har kontroll över den strategiska delen i gruppen. Administratören 
lägger ner många timmar i gruppen dagligen. Medlemmarna är strategiskt placerade på så sätt 
att administratören har det största ansvaret för informationsflödet, därefter är det alla andra. 
Administratören uppvaktar var enskild medlem på deras födelsedagar med en lång text; men 
även religiösa högtider och nya medlemmar uppmärksammas med inlägg av administratören. 
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Administratören i Grupp 1 är en informationslänk utifrån och en bro mellan medlemmar 
internt.  
 
Administratörens attityd och värderingar i Grupp 2 är öppna och i tanken skulle alla 
medlemmar i gruppen fungerat som broar; vilket de i princip gör men inte med stor 
interaktion. I Grupp 2 står det att gruppen är till för medlemmar som vill förändra samhället 
och öka sitt kunskapsflöde. I den gruppen är målet mera brett och kan innebära flertalet olika 
aspekter. I denna grupp finns det ingen som uttalat och påvisat har kontroll över 
informationsstrategierna i gruppen då målet med kriterierna för medlemmarna inte nåddes och 
relevansen därmed tappades. Tanken var att information om gruppen skulle läggas ut, 
försiktigt i olika grupper, för att det skulle vara en speciell typ av medlemmar som skulle vara 
öppna till nya saker i gruppen. Då många av medlemmarna i denna grupp är medlemmar i 
många andra gemensamma grupper verkar de lägga till varandra i olika grupper så fort de går 
med i en annan grupp. På grund av detta hann inte strategierna nå målet i denna grupp. Detta 
kan vara en anledning till varför det inte finns någon sammanhållning mellan medlemmarna i 
gruppen; de är med i för många grupper för att en enskild grupp ska ge någon större laganda. 
Mer än hälften av medlemmarna ur gruppen blev bara tillagda av en person i deras nätverk så 
administratörens intention med gruppens syfte lyckades inte; administratören kan inte veta 
vilka som tror på syftet eller inte i detta läge. För att lyckas så måste gruppens medlemmar tro 
på syftet talar administratören om. Charlotte von Essen (2012) menar att det är samarbetet 
som öppnar möjligheter inom sociala medier och gör att man kan lyckas. I Grupp 2 fungerar 
samarbetet mellan andra grupper bättre i än vad det fungerar i Grupp 1.  
 
Av de medlemmar som är aktiva i gruppen är övervägande medlemmar inne varje dag och 
kommenterar och gillar vilket gör att de förmodligen träffas oftare med vissa ur gruppen än 
vad de gör med vänner offline. Många som söker sig till olika grupper på Internet då de vill 
träffa människor online som de inte har en möjlighet att träffa offline. I fallet med Grupp 1 
stämmer detta då sjukdomen inte är särskild utbredd i forna Jugoslavien och de kan träffa 
likasinnade i gruppen online och samtala med om vardagliga saker. I fallet med Grupp 2 är 
det troligtvis för att få information om olika events samt för att tillträde till grupper 
medlemmarna annars inte hade stött på. Det är även efter det låga intresset den formella tonen 
i gruppen har skapats. Mängden tid medlemmarna lägger ner i gruppen dagligen är inte stor; 
enligt intervjuer och observationer är det inte ens dagligen medlemmarna besöker gruppen. 
Grupp 1 är stängd för ickemedlemmar och medlemmarna har en informell, familjär ton med 
varandra. Detta mynnar ut i att problematik med vardagen oftast kommer upp till diskussion 
då de har samlats kring denna gemensamma sjukdom. Informationen som delas i gruppen 
handlar oftast om alldagliga saker och medlemmar är öppna mot varandra inom gruppens 
ramar vilket kan bero på att gruppen är av den slutna typen och medlemmar lär känna 
varandra och blir förtrogna med varandra efter ett tag och det då skapas en närhet dem 
emellan. Kommunikationsklimatet är öppet och även sammanhållningen och tilliten. Grupp 1 
har ett sammanbindande nätverk. Språket, deras historia, deras traditionella maträtter samt 
celiakin knyter ihop dem och skapar ett starkt band dem emellan. Denna grupp kännetecknas 
av sammanbindning då den sociala interaktionen medlemmar emellan är viktig. Detta visar 
även att Leys (2007, ss. 13-14) resultat om att slutna grupper har egenskaper som är mer 
informella och intima stämmer in på mina resultat också. Grupp 2 är öppen för 
ickemedlemmar och medlemmarna har ett mer formellt förhållningssätt gentemot varandra då 
det som sammanbinder dem är en idé om en samhällsförändring, deras värderingar - inga 
personliga problem. Grupp 2 har ett svagare band medlemmar emellan. Tanken var att 
gruppens karaktär skulle kännetecknats av överbryggning till andra grupper då 
informationsdelningarna skulle handlat om nätverkande mellan olika grupper och människor 
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ifrån olika delar av världen. Medlemmarna som har gått med aktivt vill skapa en 
samhällsförändring samt överbryggande av strukturella hål. Den information som delas i 
denna grupp är inlägg om projekt, events och olika händelser. Gruppen utbyter information 
genom att dela med sig av information de själva stöter på i andra grupper eller hittar på 
Internet så teamarbetet fungerar uppenbarligen. Jag observerar ingen överbryggning dock av 
strukturella hål och det gör jag inte heller i Grupp 1. Att gruppen skulle kännetecknas av 
överbryggande handlar om intervjudeltagarnas syn på nätverkande och nätverksgrupper i 
Grupp 2 samt ifrån gruppens presentation på Facebook.  
 
I informella nätverk är det uppenbarligen enklare att ha en familjär ton där medlemmar agerar 
först och tänker senare. De negativa konsekvenserna är att det medlemmar skriver inte 
förlorar dess initiala intention (Qualman 2007, s. 3) såsom det har blivit vid ett par tillfällen i 
Grupp 1 med inlägg som skapat meningsskiljaktigheter. Resultatet av detta blir att för varje 
medlem som kommer in i gruppen och läser de nya inläggen blir delningen aktuell igen och 
kommenteras på nytt. Detta har resulterat i att en oenighet har tagits upp igen, och igen, och 
igen. Efter en sådan händelse har lagt sig delar administratören sakliga inlägg om hur 
människor på bästa sätt ska komma överens och acceptera varandras olikheter. Detta 
resulterar alltid i en bra sammanhållning vid slutet av diskussionerna och att medlemmarna 
håller med administratören och diskussionen tas inte upp på nytt igen. Detta har observerat tre 
gånger under de tre veckorna jag utförde mina observationer. I Grupp 1 är det även tydligt att 
det finns en förväntning av medlemmarna att de ska hjälpa varandra med svar och 
kommentarer vid en fråga vilket de även gör. Även administratören menar att det är så det 
fungerar i gruppen. Detta har jag observerat i denna grupp men det framkommer även tydligt 
vid mitt inlägg om studien jag utför. Jag fick många kommentarer på det inlägget och det var 
enkelt att få medlemmar att delta på intervjuerna. Detta var efter att administratören hade 
kommenterat inlägget och skrivit att administratören ställer upp på en intervju. 
Intervjudeltagarna säger, men även observationerna visar, att det är en stor tillit till 
administratören i gruppen vilket i sin tur förenklar teamarbetet.  
 
I Grupp 2 finns det inga förväntningar medlemmar emellan, ingen hjälp och heller något 
ansvar. I gruppen var det ingen som kommenterade mitt inlägg om studien jag utförde och jag 
hade svårigheter med att få en Lurker till att ställa upp på intervjun. Gruppen delar inte några 
personliga inlägg. Samtidigt talar två medlemmar ur gruppen om att de inte skiljer på 
arbetsliv och privatliv utan att de är en och samma person online och offline. Skillnaden i 
informationsdelningarna mellan de utvalda grupperna kan bero på att den ena gruppen är 
sluten och den andra öppen. Det är troligtvis enklare att uttrycka sina åsikter när man vet att 
det bara är medlemmarna i gruppen som kan läsa det som skrivits. Det kan också vara för att 
delningarna inte berör enskilda personer utan det handlar om olika events och projekt som det 
är en formell ton i Grupp 2.   
 
För att nå sitt mål skriver Orna (2004, ss. 8-9) handlar informationsstrategier även om hur 
gruppen arbetar för att söka nya medlemmar eller stänga ute nya medlemmar. 
Administratören är den som söker nya medlemmar till Grupp 1. Exakt hur medlemmar söks 
framkommer dessvärre inte. Två intervjudeltagare påstår att alla medlemmar tillfrågas vid nya 
förfrågningar om medlemskap. En intervjudelatagare vet inte hur det fungerar men tror att det 
är administratören som bestämmer själv. Jag har endast under ett observationstillfälle 
uppmärksammat att medlemmar har blivit tillfrågade angående två medlemmars förfrågningar 
om medlemskap i gruppen där interaktionen inte var särskilt stor kring det inlägget. Jag har 
även observerat att det har tillkommit flertalet nya medlemmar till gruppen under 
observationsperioden utan att medlemmarna har tillfrågats. Frågan är i sådana fall var 



 41 

medlemsfiltreringen sker. Är det hos administratören innan gruppen tillfrågas; hos 
administratören utan att gruppen tillfrågas eller är det gruppen som gemensamt beslutar vem 
som har samma problematik som dem och utesluter de som inte har celiaki. I det sistnämnda 
fallet är i sådana fall frågan om hur, då gruppen inte har blivit tillfrågad med något inlägg om 
nya medlemmar. Det verkar uppenbart ske någon form av medlemsfiltrering men det 
framkommer inte var, eller hur, då det råder delade uppfattningar om detta. 
Informationsstrategin administratören använder sig av fungerar uppenbarligen då 
medlemsantalet bara stiger. I Grupp 2 söks inga nya medlemmar, eller stängs ute då ingen 
aktivt arbetar i gruppen mer än inläggen som sker. Däremot har deltagarna ett gemensamt 
synsätt på att alla i gruppen kan bevilja tillträde till nya medlemmar.  
 
I Grupp 1 handlar inte informationsstrategierna om undvikande av information. I detta fall är 
det som Case (2012, ss. 109-112) skriver att informationen inte används då den inte är 
nödvändig för att nå gruppens målsättningar. Gruppens informationsflöde svarar bra för 
gruppens syfte. Liksom i Grupp 1 undviks inte heller information i Grupp 2 utan 
medlemmarna blir exponerade för all slags information. I denna grupp filtreras ingen 
information synligt då tanken är att var och en av medlemmarna ska filtrera 
informationsflödet själva; vilket de uppenbart också gör. Gruppen delar information utan 
preferenser, enligt medlemmarna. Samtidigt undrar jag om information kan delas utan 
preferenser. När man delar information måste man alltid vara aktiv genom att dela med sig. 
Jag anser att det försvinner åtminstone en del information genom en sådan filtrering innan den 
aktiva delningen träder i kraft. Å andra sidan har jag observerat att delningarna handlar om 
skilda ämnesområden från skilda delar av världen ifrån olika samhällsklasser. 
Informationsflödet svarar bra för gruppens syfte då det ska resultera i att öka medlemmarnas 
förståelse och tolerans gentemot andra människor vilket även Sunstein (2007, ss. 26-31) 
skriver skapar ett demokratiskt samhälle.  
 
5.2 Öppna och slutna miljöer 
 
Widén-Wulff (2001, ss. 32-35) skriver att ju bättre samarbete och teamarbete desto öppnare 
miljö. Författaren säger även att om gruppen känner till målsättningarna tyder även detta på 
en öppen miljö. Om administratörerna fungerar som broar, uppifrån och ner och nerifrån och 
upp samt bringar en ordning i gruppen tyder även detta på en öppen miljö. I Grupp 1 
fungerar teamarbetet bra; gruppen känner till målsättningarna och administratören fungerar 
som en strategisk punkt i gruppen och en bro inom gruppen men även som en 
informationslänk utifrån och in till gruppen och inom gruppen. Samarbetet mellan andra 
grupper och informationsdelningar från andra grupper fungerar däremot inte. Samarbetet 
fungerar i Grupp 2 i form av att överbryggande sker till andra grupper. Gruppen känner även 
till syfte och målsättningar och teamarbetet fungerar i form av att medlemmarna är aktiva men 
de är inte kommunikativa med varandra. Administratören fungerar inte som en bro mellan 
medlemmarna; inte heller som en informationslänk och följaktligen inte som en strategisk 
punkt. Hoftede och Hofstede (2005, s. 313) skriver att dimensionen öppet kontra slutet system 
ska visa på hur kommunikationsklimatet i gruppen är och att detta även kan kopplas till 
administratörernas attityder samt värderingar. Om man ser till Nycklarnas resultat i korthet 
enligt Widén-Wulffs (2001, ss. 32-35) beskrivning och dimensionen om öppet kontra slutet 
system (Hofstede och Hofstede 2005, ss. 36-37) och applicerar dem på administratörerna 
skulle det innebära att administratören ur Grupp 1 har en öppnare attityd och värderingar än 
administratören ur Grupp 2 samt att informationsmiljön i Grupp 1 är mer öppen än 
informationsmiljön i Grupp 2. Detta visar hur generella slutsatser inte kan dras utan måste 
studeras och undersökas noggrant och kvalitativt. Detta beror i denna studies fall på att jag 
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endast har undersökt två grupper och inte kan visa på några mönster i andra grupper. Det är 
inte lätt med en gränsdragning om öppna eller slutna grupper; det beror på kontexten, vilken 
frågeställning man intar, ens egen synvinkel. Ett exempel är att det i båda grupperna talas om 
gränsdragningar i intervjuerna och att intervjudeltagarna tar avstånd ifrån det och ser bortom 
gränsdragningar som exempelvis politik och religion. Detta gör deltagarna öppna till olika 
slags medlemmar. Jag menar att jag istället har hittat att båda grupper har dominerande inslag 
av öppenhet och att jag har visat detta men båda har även inslag av slutenhet.  
 
Nowé Hedvall (2007 s. 19) skriver även att om gruppen är exkluderande mot nykomlingar 
stannar också makten kvar hos de gamla medlemmarna. Detta kan var ett av skälet till varför 
det är stängda medlemskap. Något som även är viktigt är att gruppen är sluten rent formellt. 
Detta är inget jag har kunnat finna något svar på men jag misstänker att det har med 
administratörens ledarbehov att göra; för att kunna behålla kontrollen i gruppen. Det är en roll 
hen har tagit av någon anledning (Herrmann 2007, s. 14). I tanken är det en öppen 
informationsmiljö i Grupp 2 och även i praktiken dock fungerar inte informationsklimatet 
enligt syftet då målsättningarna inte nådde målet. Gruppens informationsstrategier 
kännetecknas av öppenhet samtidigt är det viktigt att medlemmar som eftersöks till gruppen 
ska ha vissa gemensamma värderingar då gruppen annars inte kan nå sitt mål och sitt syfte. 
Medlemmarna är troligtvis inte öppna till vadsomhelst utan de är öppna inom gränserna för 
deras värderingar och åsikter. Lurkern menar att information måste filtreras för att vara av 
vikt; detta tyder enbart på att det i alla grupper finns olika slags medlemmar. Det visar även 
att medlemmar som resonerar på det sättet inte stämmer överens med medlemskriterierna för 
Grupp 2. Dessa resultat visar på en viss slutenhet för att gruppen ska kunna nå sina mål.  
 
5.3 Homogena, heterogena grupper och informationsfiltrering 
 
Grupp 1 startades av administratören ur en likande grupp, tillsammans med några andra 
medlemmar, som ville starta en bättre och mer aktuell grupp om celiaki. Medlemmarna i 
Grupp 2 utsätts för många heterogena inlägg och ämnesområden som deltagarna uppger att 
de ändå går in och läser. I forna Jugoslavien där informationsutbudet kring sjukdomen celiaki 
och de glutenfria produkterna är mycket lågt behövs det öppna grupper. Denna grupp är 
sluten till skillnad från andra celiakigrupper i forna Jugoslavien som är öppna. Det är oklart 
varför denna grupp är sluten då andra i samhället hade haft nytta av informationsflödet i 
gruppen. Av observationerna att döma är det ingen privat information om medlemmarna som 
delas även om den är personlig. Om gruppens syfte endast var att starta en mer uppdaterad 
celiakigrupp kunde den ha startats öppen. Av intervjuerna att döma och observationstiden har 
jag inte hittat någon bra grund till att gruppen ska vara sluten. I kriterierna för urvalet av nya 
medlemmar i Grupp 2 bygger de på att medlemmarna ska vara så öppna som möjligt och det 
var med en öppen syn som gruppen startades.  
 
Sunstein (2007, s. 5) talar om att den privata kontrollen som individen har påverkar 
demokratin då vi filtrerar bort det vi inte vill se och att detta påverkar vår förståelse hos 
varandra. I Grupp 1 har administratören kontakt med andra nätverk och därmed har 
administratören kontroll över dessa informationskällor samt filtrerar informationsdelen. Detta 
är inte fallet i Grupp 2 då alla medlemmar använder sig av olika nätverk. Enligt Sunstein 
(2007, ss. 44-45) skapar för mycket Internetanvändning och filtrering av information på 
Internet en fragmenterad världsbild och en ekokammare; och att vi alla är i behov av att inte 
filtrera information för att skapa en förståelse hos varandra. I Grupp 2 säger två 
intervjudeltagare att all information bör delas ofiltrerad; de håller med andra ord med 
Sunstein om öppna grupper.  
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Då två deltagare i Grupp 1 inte använder Internet i stor utsträckning och läser tidningen 
offline, blir de på så sätt exponerade för andra samhällsklasser, enligt Sunsteins (2007, ss. 26-
31) synsätt och inte blir exponerade för ett kollaborativt filter. Ingen av intervjudeltagarna i 
Grupp 1 är aktiv i samhället, andra grupper eller föreningar. Jag anser snarare att bristen på 
att engagera sig i samhället har med politiken att göra, i forna Jugoslavien, istället för att 
gruppens medlemmar filtrerar information genom att inte delta i samhället och på så sätt bli 
exponerade för olika händelser; som enligt Sunstein skulle ha att göra med för mycket 
Internetanvändande. Administratören i gruppen skapar just detta; en förståelse och en tolerans 
mellan människor i ett nätverk ifrån olika republiker i forna Jugoslavien med olika religioner. 
Detta tas alltjämt upp och är ett viktigt inslag i den annars informella tonen. I Grupp 2 
använder alla tre intervjudeltagare sig av Internet i stor utsträckning, är med i flera grupper på 
Internet och flera föreningar samt samhällsaktiviteter offline. Detta motsäger i sådana fall 
Sunsteins (2007, ss. 44-45) Internetteorier om att lättillgängligheten till olika källor på 
Internet resulterar i en ekokammare då alla tre intervjudeltagare använder sig av olikartade 
informationskällor. 
 
5.4 Gatekeepers och Gateopeners 
 
Informationen i Grupp 1 delas på olika sätt beroende på funktionen i gruppen. Jag har ovan 
diskuterat att administratören, tillika Gateopenern, har ansvar för de vetenskapsbaserade 
informationsdelningarna. De andra medlemmarna i gruppen delar inlägg i form av 
problemfrågor, recept och andra vardagliga saker. Administratören taggar också medlemmar 
när någon ställer en fråga som administratören vet kan besvara frågan. Sunstein (2007, ss. 77-
78) skriver att kulturella minoriteter skapar minoritetssamhällsbyggande för att de har lite att 
säga till om i kulturellt mixade grupper. Jag kan inte besvara om fallet är så att Gateopenern 
har valt att inte vara med i en celiakigrupp från Sverige utifrån detta skäl då Gateopenern inte 
heller är med i en öppen grupp från sitt hemland. Vad jag istället kan se är att Gateopenern 
har ett stort behov av ett socialt nätverk. Gateopenern lägger ner åtskilliga timmar nästan 
varje dag i gruppen. Mycket är informationsdelningar men det mesta är för att ”njuta av tiden” 
som Gateopenern själv säger. Gateopenern finner en tillfredsställelse av att vara i centrum av 
alla andra i gruppen. Detta kan vara ett av skälen till varför Gateopenern valde att starta en 
sluten grupp; för att kunna behålla kontrollen över vilka medlemmar som beviljas tillträde i 
gruppen. I Grupp 1 fungerar Gateopenern som en bro mellan medlemmarna. Gateopenern 
använder inte information som inte ligger inom gruppens intresseområden. 
 
Gatekeepern fungerade inte alls som en strategisk del i gruppen och visade sig inte vara mer 
omtyckt eller kunna röra sig bättre än någon annan i gruppen. Gatekeepern var ingen ledare 
eller delade inte heller information mer än någon annan visade det sig under observationerna 
samt under intervjun. Gatekeepern interagerade istället utifrån sitt personliga behov. 
Gateopenern visade sig vara en Gatekeeper, en person som alla i gruppen litar på. 
Gateopenern var en ledare; mer utbildad; gav råd; hade mer kontakter; är flerspråkig, social 
och mycket omtyckt. Detta menar Agada (1999, ss. 74-75) kännetecknar en Gatekeeper. Lu 
(s. 108) skriver att det är Gatekeepern som filtrerar information och har kontroll samt är en 
länk mellan insidan och utsidan; vilket även stämmer i detta fall. Gateopenern uppfattar jag 
gör det för att hen vill behålla sin ställning som gruppens ledare och gärna vara gruppens 
maskot. Lu skriver även att en Gatekeeper gör detta med den medvetenheten om att behålla 
kontrollen i gruppen. Jag kan inte se några intentioner på att Gateopenern vill överbrygga till 
andra grupper inom exempelvis celiaki. Detta vore självklart att göra så allas kontaktnät 
vidgas och att alla kan ta del av ett större informationsflöde; istället för att som nu inte dela 
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med sig av sina kontakter. Gateopenern är medveten om var information ska inhämtas som är 
av relevans för gruppen men delar inte med sig av denna information. Gateopenern i Grupp 1 
är ansvarig för de externa nätverken men i detta fall handlar det om att informationskällor blir 
till informellt över tid, vilket Baldwin & Rice (1997, s. 675) skriver om. Å andra sidan blir det 
ett filtrerat informationsflöde för medlemmarna då Gateopenern ensam väljer och utsätts för 
information.  
 
I Grupp 2 var tanken att Gateopenern skulle fungera som en bro mellan olika grupper men då 
syftet med gruppen inte nådde målet tappades relevansen och med det den rollen. 
Informationen som dock ibland delas ligger även utanför det egna intresseområdet. 
Gatekeepern är inte heller mycket aktiv i gruppen och det blir därmed svårt att få något 
rationellt och värdefullt utifrån en sådan analys. Både Gatekeepern och Gateopenern berättar 
sina ståndpunkter i intervjuerna och om man endast ser till dem så har jag inte gjort en 
missbedömning med att definiera Gateopenern men Gatekeepern är definitivt även en 
Gateopener. Sett utifrån denna grupp är det däremot i tanken och inte i praktiken det råder. 
 
5.5 Figur 2 - Informationsegenskaperna i de två studerade grupperna 
 

 
 
Figur 2 är en syntes av allt i uppsatsen; av tidigare forskning, teoretisk litteratur och mina 
egna empiriska resultat.  
 
Om man ser till figuren så påverkas Gatekeepers, Gateopeners och Lurkers av information 
utifrån. Dessa medlemmar skapar därefter olika informationsstrategier för att dela 
information. Beroende på hur deras informationsinhämtning ser ut, vilka kontakter de har, 
delar de information på olika sätt. I Grupp 1 är administratören informationskällan och sköter 
de informationsdelningar som innebär kontakter med andra människor. Med andra ord är det 
endast administratören som delar information i gruppen ifrån informationskällor utifrån – se 
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pilarna ovan. I Grupp 2 delar alla information från andra grupper och nätverk – se pilarna 
ovan. 
 
De som delar information är också de som påverkar gruppens medlemmar (Lu 2007 och 
Agada 1999); det handlar om valet av informationsstrategier (Nowé Hedvall, 2007). Valet av 
information kan påverka informationsmiljön på ett sätt som sammanför medlemmarna eller 
verkar för en distanserande informationsmiljö (Hedvall, 2007 och Case (2012). I Grupp 1 
delas det mest personliga inlägg och recept som medlemmarna interagerar mycket kring; det 
bidrar till sammanhållningen i gruppen. Tonen är intim och formell och gruppen är sluten. I 
Grupp 2 delas det inga personliga inlägg. Det är ingen synlig kommunikation mellan 
medlemmarna, tonen är formell och det leder till en miljö som präglas av distans. Hur 
gruppen arbetar med informationsstrategier (Case 2012); vem som kontrollerar informationen 
(Lu, 2007) påverkar då informationsmiljön. Är kontrollen lika fördelad mellan medlemmarna 
skapar det en öppen miljö medan om det endast är en person som delar och kontrollerar 
informationen bidrar det till att göra informationsmiljön mera sluten (Lu, 2007). I Grupp 1 är 
informationsmiljön sluten både formellt men även informellt då administratören är lite 
hemlighetsfull och undvikande i sina svar vid intervjun (Hofstede & Hofstede 2005, s. 313). I 
Grupp 2 är informationsmiljön öppen. Hur ofta och varför medlemmarna träffas och hur de 
interagerar med varandra påverkar informationsmiljön och därefter de enskilda medlemmarna 
(Qualman 2009 s. 3, von Essen 2012, Bisgin et al. 2012, ss. 212-213). I Grupp 1 träffas de 
nästan dagligen och talar förmodligen på ett intimare och mer informellt sätt då de känner 
varandra bättre än i Grupp 2. 
 
Informationsstrategierna Gatekeepers och Gateopeners använder sig av påverkar då 
informationsmiljöerna som bidrar till gruppens egenskaper. I ett fall mer öppen och formell 
och i det andra fallet mer sluten, informell och intim. I Grupp 1 är det ett sammanbindande 
nätverk som karaktäriseras av en sammanbindande miljö. Det är endast administratören som 
har kontakter utifrån – se pilarna ovan i Figur 2. I Grupp 2 är det egenskaper som visar på en 
miljö som verkar överbryggande av strukturella hål – se pilarna ovan i Figur 2. I Grupp 1 
deltar inte medlemmarna i samhället. I Grupp 2 deltar medlemmarna mer i samhället och 
måhända därav de delar ett informationsflöde som är mångfacetterat i jämförelse med Grupp 
1. Informationsmiljön påverkar de enskilda medlemmarna i form av att de har tillgång till mer 
olikartad information eller information ur ett smalare ämnesperspektiv. Därefter börjar det om 
igen. Medlemmarna delar med sig av information de har i form av vilka 
informationsstrategier de väljer att arbeta efter.   
 
5.6 Avslutning 
 
Min intention var att studera egenskaperna i en homogen och en heterogen grupp samt ifall de 
enligt forskares olika teorier var slutna för att de var homogena och öppna för att de var 
heterogena. Jag försökte placera in Grupp 1 i Sunsteins (2007, ss. 219-223) diskussion om 
homogena grupper med en gemensam kultur baserad på språk, traditioner och seder för att se 
om deras nyhetsflöde är homogent, om det filtreras information och om gruppen 
kännetecknas av sammanbindning och intimitet. Gruppen har vissa gemensamma värderingar 
och de talar samma språk i flödet, de har en gemensam historia och vissa seder och traditioner 
som binder dem samman. Gruppens medlemmar kan ändå inte ses som homogena utifrån 
dessa kriterier. I Grupp 2 är medlemmarna heterogena med vissa liknande värderingar och 
intressen. Gruppernas resultat visar på skillnader från Sunsteins diskussioner om homogena 
grupper; jag har inte kunnat placera in någon av grupperna i en 100% homogen eller 
heterogen definition. Sunsteins (2007, ss. 44-45) teorier bygger istället på små extremistiska 
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grupper. Undersökningen har därmed vissa begränsningar sett utifrån Sunsteins teorier samt 
mina egna uppfattningar.  
 
I Grupp 1 använder sig medlemmarna inte av Internet i lika stor utsträckning som i Grupp 2; 
jag är övertygad att det handlar om en annan levnadsstandard och att flertalet av 
medlemmarna i Grupp 2 använder sig av Internet och olika grupper även inom arbetet då de 
inte skiljer på privatliv och arbetsliv. Detta är inte fallet i Grupp 1. Mina resultat stämmer 
överens med Gentzkow & Shapiros (2011. ss. 13-15) teorier där de menar att i Sunsteins 
(2007, ss. 44-45) diskussion om ekokammare och deras diskussion om segregering online 
handlar om politiska bloggar och mycket extrema sidor. Deltagarna ur båda grupper har 
överlag ingen smal internetkonsumtion eller smalt informationsflöde. Gentzkow & Shapiro 
(2011, ss. 13-15) menar att ingenting visar på att människor översätter flödet från olika sidor 
till idéer och uppfattningar vilket i sådana fall, som även Case (2012, ss. 375-379) skriver, 
innebär att information inte alltid måste resultera i ett ändrat beteende. Internet har istället 
gjort att minoriteter, i detta fall människor från forna Jugoslavien med celiaki, kan träffas och 
samtala. Gentzkow & Shapiro (2011) menar att Internet har gjort det enklare att filtrera, precis 
som Sunstein (2007) hävdar men menar istället att det vardagliga nyhetsflödet är heterogent. 
Det stämmer även överens med mina resultat av det vardagliga informationsflödet av 
intervjudeltagarna. Jag ansluter mig till Gentzkow & Shapiros (2011) teorier om att Sunsteins 
(2007) Internetteorier i stor utsträckning handlar om småsidor och extrema sidor samt 
grupper. Om man ser till studien jag har gjort visar resultaten på att alla tolkar information på 
olika sätt. En ekokammare, som Sunstein (2007) talar om bygger på smågrupper med 
människor som har extrema åsikter och värderingar och har på grund av detta inte kunnat 
påvisas i min studie liksom i Gentzkow & Shapiros (2011) forskning.  
 
I datainsamlingen fanns det information som visar på en informationsmiljö som är sluten i 
båda grupperna. Mestadels av den informationen är relaterat till Lurking-medlemmarna och 
deras olika perceptioner med tanke på deras roll och position i gruppen mer än den egentliga 
naturen i gruppen. Då det inte var min initiala intention att studera Lurkers 
informationsbeteende lämnar jag det med dessa få kommentarer. Något som däremot tydligt 
har framkommit är att Facebook inte bara bidrar till nya nätverk, utan även kan fungera som 
en kompensation för det som har gått förlorat för många i form av förlorade kontakter. I detta 
fall med Grupp 1; administratören som har flyttat till ett annat land men ändå kan hålla 
kontakten och dagligen interagera i gruppen med medlemmar från hemlandet online. En 
kompensation för vad som har gått förlorat för administratören.  
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6 Slutsatser 
 
För att påvisa vad som har framkommit av studien besvarar jag kortfattat mina 
forskningsfrågor nedan och kommenterar dem.  
 

• Vilka informationsstrategier inom sociala medier använder sig två olikartade 
Facebookgrupper för att nå sina mål? 

- Hur söker, skapar, utbyter och sprider gruppmedlemmarna information? 
 
I den formella presentationen för Grupp 1 står det att det inte är ännu en grupp om celiaki 
utan en som särskiljes från andra celiakigrupper. Denna grupp är sluten. I Grupp 2 står det att 
det är en öppen grupp som söker medlemmar med ett öppet sinne.  Båda grupper har en öppen 
attityd gentemot sociala medier även om de använder sig av olika informationsstrategier. 
Grupp 1 är sluten på så sätt att det inte går att läsa informationsflödet för allmänheten medan 
Grupp 2 är öppen. Informationen i grupperna är av helt olikartad karaktär. Grupp 1 har en 
informell, familjär, intim ton, stort kommunikationsflöde och informationsdelningarna 
handlar mestadels om problematik med vardagen. Denna grupp kännetecknas av 
sammanbindande. I Grupp 2 är det en formell ton och informationsdelningar som mestadels 
handlar om events och projekt. I Grupp 1 fungerar administratören som en bro emellan 
medlemmarna men även mellan gruppen och administratörens nätverk. Dock delar inte 
administratören sina nätverk med medlemmarna. I Grupp 2 ska alla fungera som broar och 
överbrygga strukturella hål (vilket de också gör), mellan denna grupp, andra grupper och 
nätverk. Administratören i Grupp 1 ser till så gruppen når sina mål genom att bidra med den 
information som står skriven inom gruppens formella ramar. Medlemmarna utbyter 
information sinsemellan för att underlätta vardagen med celiakin och utbyta erfarenheter. 
Tanken med informationsdelningarna i gruppen är att deras kunskap ska förändras och 
förbättras samt förenkla deras liv. Informationen är en social process i gruppen där 
informationen diskuteras och där gruppens medlemmar därefter förstår och tar in 
informationen. Administratören bidrar med vetenskapliga artiklar, humorinslag samt 
information som kommer från administratörens nätverk utifrån om produktinformation medan 
de andra medlemmarna i gruppen bidrar med det vardagliga flödet i form av problemfrågor 
och recept. Medlemsantalet ökar fort, dock är det oklart exakt hur medlemmar till gruppen 
söks och med vilka kriterier. Administratören håller samman gruppen bra med rätt 
information vid rätt tidpunkt som berör deltagarnas intressen. Medlemmarna svarar alltid med 
många kommentarer på dessa inlägg. Kommunikationsflödet i gruppen är överlag mycket 
stort. Administratören fungerar även som en medlande länk mellan medlemmarna. I Grupp 2 
fungerar strategin så att alla bidrar med det de vill och i den mån de vill. Delningarna kan 
handla om i princip vad som helst som påskyndar kunskapsflödet vilket även står skrivet inom 
gruppens formella ramar. Informationsflödet fungerar som information som skickas från 
sändare till mottagare; och sedan vidare till annan mottagare och så vidare igen. Det finns 
inget kommunikationsflöde i delningarna. Medlemsrekryteringen fungerade inte på det sätt 
som målet var formulerat och därav tappade administratören relevansen för gruppen och 
medlemmar söks därmed inte längre till gruppen. På grund av detta har jag ej kunnat få ett 
fullvärdigt resultat på forskningsfrågan utifrån denna grupp. Grupp 1 kännetecknas av en 
närhet mellan medlemmarna och medlemmarna är öppna mot varandra 
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Det finns förväntningar dem emellan på att ställa upp för varandra vid behov. Medlemmarna 
är strategiskt placerade där administratören sitter längst upp och disponerar informationen 
från nätverk utifrån medan de andra medlemmarna i gruppen delar vardaglig information 
mellan varandra. I Grupp 2 delas inget personligt och det finns varken krav eller 
förväntningar medlemmar emellan. Kommunikationsklimatet är nästan obefintligt. Grupp 1 
har nått sina mål och fortsätter att arbeta efter den informationsstrategi som uppenbarligen 
fungerar bra. Även om Grupp 2 inte arbetar efter några utformade informationsstrategier då 
syftet med gruppen inte nåddes i och med medlemsrekryteringen uppnåddes ändå till viss del 
informationsstrategierna. Alla deltagare ur gruppen fungerar som broar och överbryggar 
strukturella hål, vilket även var en del av gruppens mål. Det krävs ändå en viss slutenhet för 
att gruppen ska kunna nå sina mål.  
 

• Vilka är då skillnaderna mellan en heterogen och öppen respektive homogen och 
sluten nätverksgrupp när det kommer till informationsmiljöns egenskaper? 

 - Kännetecknas de av mer formella eller informella aspekter? 
 
Jag ville förklara vilka egenskaper, utifrån informationsstrategierna, homogena grupper har 
för att göra det mer slutet. Jag ville också besvara vilka egenskaper en heterogen grupp har för 
att göra det mer öppet. Jag ville visa om de karaktäriseras av mer formella eller informella 
egenskaper. Vad jag har visat med mina resultat är att Grupp 1 inte är en helt homogen grupp 
och att den inte heller är helt sluten. Det visade sig även att trots att Grupp 2 är en heterogen 
grupp att de har vissa gemensamma värden och att de endast är öppna inom gränserna för 
gruppens ramar. Dock bygger denna grupp på just öppenhet och heterogenitet. Även Grupp 1 
har även vissa gemensamma värden såsom delat intresse och att den är sluten i jämförelse 
med andra celiakigrupper som är öppna. Ingen av grupperna undviker information men i 
Grupp 1 används inte all information då den inte är nödvändig för att nå gruppens mål. 
Grupp 2 menar att allt bör delas ofiltrerat och utan preferenser och visar på så sätt en 
öppenhet. Delningarna berör många olika ämnesområden vilket även det visar på en öppenhet 
och alla medlemmar blir lika exponerade för information ifrån andra grupper. Mina resultat i 
likhet med andra forskares resultat, såsom Gentzkow och Shapiros (2011) och Case (2012) 
resultat, visar att Sunsteins (2007) Internetteorier bygger på extremistiska smågrupper och kan 
inte appliceras på vilka grupper som helst.  
 
Vad som också har framkommit är att en sluten grupp med regler och till synes stängda 
medlemskap är mer informell och att medlemmarna är personliga i sitt tal med varandra. 
Administratören har en mycket strukturerad strategi för informationsdelningar och 
interaktion. I Grupp 2 finns det ingen struktur på informationsdelningarna; ändå delas 
mycket information i flödet. Administratören i Grupp 1 lägger ner åtskilligt med tid i 
gruppen. I Grupp 2 är det ingen medlem som lägger ner någon tid på att interagera utan är 
endast inne och delar med sig. Tillika är det ändå mycket delningar i gruppen. Delningarna 
handlar inte personliga saker utan om möjligheter och kunskapsdelningar. Jag tror att även 
detta spelar en stor roll för vilken ton det råder medlemmar emellan. I Grupp 2 fungerar 
informationsmiljön som en informationsinhämtningsplats. Det är en formell 
informationsmiljö som man inte stannar upp i; man inhämtar och delar det man vill och går 
vidare.  
 
I Grupp 1 är kommunikationsklimatet stort och det råder en intim och personlig 
kommunikation. Det är tydligt att det finns en närhet mellan medlemmarna; kanske är det på 
grund av sjukdomen. Det kan också bero på att de en gång tillhörde samma land och att de 
känner en samhörighet på grund av detta. Medlemmarna tillhör även en grupp av minoriteter 
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då sjukdomen inte är särskilt utbredd i forna Jugoslavien och de talar samma språk. Allt detta 
knyter ihop medlemmarna och medlemsantalet bara stiger trots att det är stängda 
medlemskap. Medlemmarna är engagerade och gillar och kommenterar varandras inlägg. 
Informationsmiljön är en lärande miljö; miljön bygger på förtroende. Har du kommit in i 
Grupp 1 så är du där för att stanna en stund.  
 
Det finns starka inslag i båda miljöer som visar på fler öppna egenskaper framförallt för att 
det delas mycket information i gruppernas flöden och att medlemsantalet stiger. Men det finns 
inget 100%. Min studie visar att det finns dominerande inslag i båda miljöer som gör dem mer 
heterogena. Studien visar också att ingen av grupperna jag har studerat har egenskaper som 
visar på helt öppna eller helt slutna informationsmiljöer. Det finns faktorer och element från 
båda dimensioner även om de inte dominerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 
 
 
7. Förslag på vidare forskning 
 
Det viktigaste förslaget till vidare forskning som har uppkommit under arbetes gång är att en 
grupp som kan definieras som homogen och som är mer extrem i deras värderingar skulle 
hittas och undersökas mer ingående. Detta kunde eventuellt leda till svar på Sunsteins (2007) 
Internetteorier.  
 
Vidare forskning skulle även kunna vara ur ett genusperspektiv, att man undersöker fler slutna 
smågrupper på ytan, då det hade kunnat visa på om det är främst män eller kvinnor som är 
administratörer i sådana grupper. 
 
I min studie har jag utgått ifrån 3 olika personers perspektiv ur vardera grupp och deras 
uppfattningar om grupperna de är medlemmar i. Det varit värdefullt att få fler 
intervjudeltagare som belyser och ger en större förståelse för svar jag inte kunnat få fram 
under intervjuer samt den korta observationsperioden. Detta kunde eventuellt resulterat i svar 
om stängda medlemskap, varför en medlem addar 500 personer till en grupp utan att själv 
vara insatt i gruppens syfte. För att få rikare och djupare svar hade även en längre och 
eventuellt deltagande observation varit av värde. I en deltagande observation kunde korta 
frågor vid olika tillfällen ha ställs under en längre observationsperiod och på så sätt få rikare 
datainsamling samt olika syner på samma frågeställning.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka två grupper som berör samma ämnesområde 
varav den ena är sluten och den andra öppen.  
 
En ingång hade även kunnat vara att jämföra gruppen från forna Jugoslavien med en liknande 
grupp från Sverige och ett annat land och jämföra deras informationsstrategier och se vilka 
egenskaper som skiljer dem åt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
 
 
8. Sammanfattning 
 
Denna uppsats studerar två koncept inom informationsvetenskapen vilket är 
informationsstrategier och informationsmiljöer inom sociala medier; närmare bestämt på 
Facebook. Människor genomgår en social förändring och spenderar flera timmar om dagen i 
olika nätverk. Sociala medier har gjort det enklare för människor att tala över tid och rum och 
innebär snabb information som även är lättillgänglig. Sociala medier har gjort att vi inte 
behöver ställa samma frågor flera gånger; vi kan oftast googla fram de svar vi behöver och 
den information vi tidigare inte hade tillgång till själva.  
 
Då övervägande del av befolkningen använder sig av sociala medier idag och även Internet är 
det relevant att studera vad människor gör på Internet. I synnerhet på Facebook vilken är den 
största sociala nätverkstjänsten idag. Facebook är ett kraftfullt verktyg vilket kan bygga broar 
mellan olika människor och grupper men även sammanföra människor som har splittrats 
frivilligt eller ofrivilligt. Informationsstrategier kan definieras som vad som sker inom 
gruppens ramverk. Hur information skapas, sprids och används i grupperna för att de ska nå 
sina mål.  
 
Syftet var att undersöka hur två olika grupper använder sig av information på Facebook och 
därmed visa vilka informationsstrategier de använder sig av i sina informationsmiljöer. Vid 
sidan av detta undersökte jag även hur gruppernas informationsmiljöer påverkar de enskilda 
medlemmarnas sociala kapital. 
 
Frågeställningarna uppsatsen undersökte var vilka informationsstrategier inom sociala medier 
grupperna använder sig av för att nå sina mål och vilka egenskaperna då är i en 
informationsmiljö som har skapats av en heterogen grupp i jämförelse med en homogen grupp 
i deras nätverksgrupper. 
 
För att få en djupare förståelse för hur gruppernas informationsstrategier påverkar gruppernas 
informationsmiljöer genomfördes en kvalitativ studie genom kvalitativa djupintervjuer och 
sekundärt även av en kvalitativ observationsmetod. Under intervjuerna användes en 
semistrukturerad intervjuguide och under observationerna användes ett semistrukturerat 
observationsschema. Studien utfördes i dessa två steg. Studiens observationsgrupper utgjordes 
av en grupp som jag på förhand definierat som homogen och sluten samt en grupp som jag 
definierat som heterogen och öppen. Studiens intervjudeltagare utgjordes av 3 medlemmar ur 
varje grupp som på förhand definierats som Gateopeners, Gatekeepers och Lurkers.  
 
Det teoretiska ramverk som användes för att analysera resultatet av observationer och 
intervjuer utgjordes med inspiration i fyra av Widén-Wulffs Nycklar och Hofstedes & 
Hofstedes fjärde dimension. Nycklarna utgjordes av den Teoretiska referensramen utifrån 
Teoretisk litteraturöversikt och tidigare forskning kring Facebook, informationsstrategier, 
homogena och heterogena grupper, öppna och slutna informationsmiljöer och Gatekeepers, 
Gateopeners och Lurkers.  
 
Intervjuresultaten samt observationsresultaten applicerades i den metodmall som jag hade 
tagit fram med hjälp av det Teoretiska ramverket. Detta gjordes för att tydliggöra de faktorer 
som undersöktes. De temata som analyserades var Samarbete, Teamarbete, Målsättningar 
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och Gateopeners/Gatekeepers. Hela analysverktyget genomsyrades dock av öppna och slutna 
miljöer. Detta studerades för att kunna visa på egenskaperna i en homogen och sluten 
informationsmiljö samt en heterogen och öppen informationsmiljö. 
 
Min intention var att studera egenskaperna i en homogen och en heterogen grupp samt ifall de 
enligt forskares teorier var slutna för att de var homogena och öppna för att de var heterogena. 
Det visade sig att båda grupper har vissa gemensamma värderingar och intressen som binder 
dem samman. Den ena gruppen är sluten och arbetar mycket strukturerat och har ett 
informellt informationsflöde med strategiskt placerade gruppmedlemmar. Gruppen har ett till 
synes stängt medlemskap. Det är en grupp som kännetecknas av intimitet. Informationsflödet 
och kommunikationsklimatet är stort och intensivt. Medlemmarna spenderar åtskilliga timmar 
i gruppen varje vecka. Gruppen når sitt mål genom sina starka informationsstrategier och 
medlemsantalet bara ökar.  
 
Den andra gruppen är öppen och har ett formellt informationsflöde där alla medlemmar kan 
acceptera en ny medlemsförfrågan. Syftet med gruppen tappades då hundratals nya 
medlemmar blev inbjudna till gruppen som inte gick med av fri vilja. Därmed tappades 
relevansen för gruppen. Ansvaret vilar idag lika mycket eller lika lite på alla 
gruppmedlemmar och det finns ingen strategi som efterföljs och därmed inga mål som kan 
nås. Informationsflödet är dock stort men kommunikationsklimatet är nästan obefintligt. 
 
Resultatet visar hur komplext det är att undersöka huruvida en grupp är 100% homogen. 
Resultatet visar även att det är omöjligt att säga huruvida en grupp är 100% sluten eller öppen 
genom att endast undersöka två grupper på Facebook och att det alltid kommer att finnas 
olika faktorer som inte går att definiera som homogena, heterogena, öppna eller slutna 
informationsmiljöer.  
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Bilaga Intervjuguide 
 
Jag berättar om intervjun samt om min studie jag genomför. Deltagaren ger ett muntligt 
informerat samtycke samt informerar jag om att intervjun är helt konfidentiell och deltagaren 
får avbryta intervjun när den önskar. 
 
 Del 1.   

• Kan du berätta om hur du kom i kontakt med gruppen. 
o Hur länge deltagaren har varit med 
o genom vem infon gavs 
o vilken info som delgavs 

• Kan du berätta lite om er nätverksgrupp. 
o Relationer, möten emellan medlemmar offline/online 
o Känns gruppen formell/informell 
o Vilket syfte, vilka mål har gruppen 
o Hur karaktäriserar deltagaren gruppen/särskiljning från andra grupper (ex. 

etniska, kulturella, status, utbildning) 
• Kan du berätta lite om vilka ämnen ni diskuterar och delar med varandra? 

 
Del 2. 

• Arbetar ni aktivt med att få in nya medlemmar? 
o (Om svaret är ja) tillvägagångssätt 
o vem söker 
o vem godkänner/beslutar medlemskapet 
o (Om svaret är nej, beskriv och förklara) 

• Kan du beskriva hur du (ni) söker och delar information? 
o Värderingar/kriterier 
o Språkliga regler 
o Täcks info behovet (för deltagaren) 
o För mycket info delningar/för lite 
o För spridda i innehåll 
o Relevansen av informationen 
o Söks information med några kriterier 
o Inom vilka intresseområden (bara gruppens?) (egna?) 

 
Del 3. 

• Kan du berätta om hur du ser på ditt sociala nätverk i allmänhet. 
o Mängden nätverk 
o Vilka andra nätverk (politiska, religiösa, andra?)  

• Kan du berätta om vilken betydelse denna grupp har för dig? 
o Vikten av medlemskap (relaterat till livet online/offline) 
o vilka andra nätverk det resulterat i 
o någon hjälp/krav/ansvar 
o Sammanhållning/förtroendet/tillit 

• Kan du berätta lite om ditt samhällsengagemang? 
o deltagande i arrangemang 
o medlemskap i föreningar 
o läser dagstidningar/nyheter på Internet 

 
• Kan du berätta lite om hur mycket tid du spenderar i olika grupper på Internet?



 
o Grad av interagerande i grupper i dagar/timmar i andra grupper/i denna grupp 

• Kan du berätta om varifrån du interagerar i grupperna? 
o Med vilka verktyg 
o Främsta intresseområden 
o Största infokällorna 
o Vilka sidor deltagaren går in och tittar på/skummar över varje dag 
 

• Har du något du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
 
Del 4. 

• Kan du berätta lite om dig själv? 
o Ålder/civilstånd, ursprung 
o boendesituation samt land 
o utbildning/arbete 

 
 
Jag tackar för intervjun och frågar om jag kan återkomma om detta skulle vara nödvändigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


