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Efter papyrusrullarna, tryckpressen och 
telegrafen kom Internet – ett 
världsomspännande fenomen som har gjort 
det möjligt att kommunicera i digital form. 
Äldre kommunikationsformer som telefoni 
och brev är i jämförelse dyra och 
långsamma, det muntliga samtalet har även 
fått en utmanare i så kallad chatt. 
  
Vårt samhälle är uppbyggt på 
kommunikation och på en ständig 
interaktion människor emellan. Vi är alla 
individer, men samtidigt ständigt 
medlemmar i olika grupper på en mängd 
nivåer – familjer, skolklasser, yrkeskårer, 
nationer. Det verkar som att dessa 
gruppbildningar och de sociala normer de  
medför är centrala när vi skapar vår egen 
identitet. 
  
 

 
 
 
Vad händer med våra sociala beteenden 
när vi förflyttar våra grupper från 
vardagsrummet och arbetsplatserna ut på 
nätet? Syftet med den här studien är att ta 
reda på vilka skillnader som finns mellan 
hur grupper interagerar i den fysiska 
verkligheten och i den datormedierade, och 
vilka slutsatser om socialt inflytande som 
man kan dra ur dessa. 
  
Frågeställningarna som vi ville besvara 
var:  

• Skiljer sig det sociala inflytandet på 
ett möte ansikte mot ansikte jämfört 
med chatt? 

• Vilka skillnader kan man hitta 
genom analys av lingvistisk data? 

• Stämmer analyserna av lingvistiska 
data överens med 
gruppmedlemmarnas egna 
uppfattningar? 
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För att förstå de processer med vilka 
människor interagerar med varandra är 
	��������(������ ett centralt begrepp. John 
C. Turner (1993) menar att socialt 
inflytande är de processer där människor 
direkt och indirekt påverkar varandras 
tankar, känslor och handlingar. Turner tar 
också upp begreppet 	���������� som sägs 
avgöra vilka oskrivna regler som gäller för 
medlemmarna i en grupp. Den 
gruppmedlem som följer gruppens normer 
kommer att ha större socialt inflytande 
över de andra medlemmarna än de som 
inte följer normen (Brown, 2001, Turner, 
1993) 
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Ett sätt att förstå hur människor sociala 
inflytande fungerar är genom de ������ vi 
har. En roll är en förväntan på ett visst 
beteende som kan associeras till en 
gruppmedlem (Brown, 2001). Rollerna 
anses av Brown dela upp gruppens arbete 
på ett naturligt sätt som gör det lättare för 
gruppen att nå sitt mål. Gruppens roller är, 
enligt Brown, också tätt förknippade med 
normen i gruppen. En del teoretiker inom 
rollteorin skiljer ut ett antal tydligt 
definierade roller. Svedberg (2007) 
beskriver bl.a. �������, vilken vi valt att 
titta närmare på i vår studie.  
  
Ledaren i en grupp är den som har störst 
socialt inflytande över gruppens beslut. 
Svedberg (2007) menar att alla kan vara 
ledare, men det är inte alla som vill eller 
får tillfälle att vara det. Ledarpositionen är 
något som gruppen ger en person, och 
denna person måste sedan vilja vara ledare 
för att kunna utöva socialt inflytande på 
gruppen.  
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Mycket forskning har fokuserat på att ta 
reda på hur språket skiljer sig i tal jämfört 
med i chatt. Härnman (2005) drar 

slutsatsen att chatt varken kan betraktas 
som renodlat skrift- eller talspråk, utan 
snarast bör kategoriseras som talspråk i ett 
skrivet medium. Vi har valt att göra en 
��	"��	�����	 på vår insamlade data för att 
ta reda på hur språket är uppbyggt i ett 
möte ansikte mot ansikte jämfört med ett 
möte i en chatt. Med diskursanalys kan 
man, enligt Clarke (2006) se hur 
konversationer är uppdelade i olika lager. 
Clarke menar också att alla konversationer 
bygger på samarbeten mellan deltagarna.  
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Det finns olika sätt för människor att ge 
respons på en konversationspartners 
yttranden, om de vill fortsätta samtalet osv. 
Allwood et al. (1992) kallar dessa 
mekanismer för (���)��". Lingvistisk 
feedback involverar korta morfem som 
”ja”, ”nej”, ”mm” och mekanismer som 
kroppsrörelser. Allwood et al. menar att ett 
feedbacksystem är nödvändigt för väl 
fungerande kommunikation. 
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Zitzen och Stein (2004) menar att det, 
precis som vid kommunikation ansikte mot 
ansikte, finns normer för beteende i 
datormedierade miljöer. De menar att 
målet i chatt är att efterlikna muntlig 
kommunikation, och att deltagarna därför 
försöker skriva korta, koncisa meningar 
och ge snabba svar till varandra. Att skriva 
långa inlägg, menar Zitzen och Stein, 
förtar denna känsla eftersom deltagarna då 
får vänta på varandra och inte lika enkelt 
kan få en helhetsbild över diskussionens 
innehåll.  
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För att besvara frågeställningarna 
genomfördes en undersökning där grupper 
om fem personer fick utföra 
diskussionsuppgifter under möten i chatt 
och ansikte mot ansikte. I dessa möten 
diskuterades olika etiska dilemman. Data 



upptogs genom chattloggar, video som 
senare transkriberades, samt med enkäter.  
 
I undersökningen deltog 20 kvinnliga 
studenter från Linköpings Universitet, som 
alla talade flytande svenska.  
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För att kunna göra en jämförelse fick 
samma grupp diskutera både i chatt och 
ansikte mot ansikte. Dessutom fanns ett 
behov att kontrollera vilken betydelse det 
hade om gruppmedlemmarna kände 
varandra sedan tidigare. Resultatet blev en 
splitplotdesign, en kombination av 
inomgruppsdesign och mellangrupps-
design. Oberoende inomgruppsvariabel i 
designen var om gruppen hade sitt möte 
ansikte mot ansikte eller datormedierat 
med en chattklient. Den oberoende 
mellangruppsvariabeln var huruvida 
forskningspersonerna i gruppen kände 
varandra eller inte. 
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Den oberoende inomgruppsvariabeln 
utbalanserades genom att låta en grupp 
utföra mötet ansikte mot ansikte först och 
sedan det datormedierade mötet, medan en 
annan grupp utförde mötena i omvänd 
ordning. 
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Det första analysmomentet bestod i att 
samla in kvantitativa data ur chattloggar 
och transkriptioner, som antal ord, 
yttranden, feedback och skratt för varje 
forskningsperson. Vidare gjordes utdrag ur 
chattloggar och transkriptioner där fokus 

låg på olika samtalsämnen samt hur aktivt 
forskningspersonerna deltog i de 
diskussioner som uppstod. Utdragen 
gjordes med hjälp av en kvalitativ 
analysmetod. Samtliga uttalanden 
kategoriserades sedan på en hierarkisk 
skala. Denna kategorisering låg till grund 
för en djupare analys av varje 
forskningspersons bidrag till de olika 
gruppdiskussionerna.  
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• ,�-� .,�/� ����� -�����0 – Ett 
uttalande som initierar ett nytt 
samtalsämne i diskussionen. 

• ,�-� .,�/� ��)� -�����0 – Ett 
uttalande som startar ett sidospår. 

• ��-�.�������������-�����0 – Ett 
uttalande som avslutar ett sidospår. 

• 12� .1���%������32���"�����0 – 
Ett uttalande som accepterar och 
utvecklar samtalsämnet . 

• 1+� .1���%������3+#�"�������0 – 
Accepterar och förklarar någonting 
som redan sagts. 

• 1� .1���%������0 – Ett uttalande 
som accepterar ett tidigare 
uttalande. 

• +3��.+����3����0�– Uttalanden som 
svarar eller frågar på ett tidigare 
uttalande. 

 
Varje kategori av uttalande tillskrevs en 
*45%�&��, diskursbidrags-poäng, för att på 
så sätt kunna se vilken forskningsperson 
som tillfört mest till diskussionen. Höga 
DB-poäng delades ut till den sorts 
uttalanden som hade stor påverkan på 
diskussionen som helhet. I undersökningen 
gavs ett NJP 10 DB-poäng på en 10-gradig 
skala eftersom ett sådant uttalande kraftigt 
påverkar diskussionen, medan A och F/S 
tilldelades endast 2 DB-poäng vardera då 
de påverkar diskussionen minst.  
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Variansanalys användes för att 
signifikanstesta den kvantitativa delen om 
det fanns skillnader mellan de olika 
mötesbetingelserna chatt och ansikte mot 
ansikte, se tabell 1 för medelvärden i de 
olika betingelserna. Den kvalitativa delen 
analyserades med hjälp av diskursanalys 
samt ett eget utarbetat poängsystem kallat 
DB-poäng. 
 
�
 �����. Medelvärden för resultaten. 
 

�� �� �� �� ��

  
Chatt Ansikte mot ansikte 

  

Känner 
varandra 

Känner inte 
varandra 

Känner 
varandra 

Känner inte 
varandra 

Beroende variabler M M M M 

Antal ord 130,50 174,40 563,10 552,80 

Antal yttranden 15,00 14,20 67,50 45,50 

Ger feedback 1,90 1,50 54,00 18,20 

Får feedback/yttranden 0,16 0,10 0,23 0,21 
 

 
Där antal ord räknades och jämfördes 
mellan mötet i chatten och ansikte mot 
ansikte påvisades en tydlig signifikant 
skillnad, F(1,18)=48.7, %<.05, se figur 1. 
Ingen interaktion fanns mellan relationen 
och vilken mötestyp diskussionen förts i. 
En ökning av frekvensens abstraktionsnivå 
gjordes där vi istället undersökte antalet 
yttranden som uttalades bland deltagarna. 
Även här påvisades signifikanta skillnader, 
F(1,18)=51.5, %<.05, där det också var fler 
yttranden i det muntliga mötet än i chatten. 
Inte heller här påvisades någon interaktion 
mellan mötestyp och deltagarnas relation 
till varandra. 
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Vidare undersöktes antal feedback som 
förekom i de olika betingelserna och det 
visades vara mer vanligt förekommande 
med feedback i det muntliga mötet än i 
chatten, F(1,18)=43.14, %<.05. Eftersom 
det också var fler yttranden ansikte mot 
ansikte jämfördes detta mot feedback i 
chatten och i det muntliga mötet. ANOVA-
test påvisade även här signifikant resultat, 
F(1,18)=8.4, %<.05, mellan mötestyperna 
men det fanns ingen interaktion mellan 
deltagarnas relation och mötestypen. 
Resultaten för gruppernas 
medelvärdeskvoter finns presenterade i 
figur 2 nedan. 
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Josefin:  

elchocker det är nånting som, kan 
det kopplas till det här? Det gav 
man ju förut till psykisk sjukdom för 
att man skulle, va lugn å avspänd 

NJP 10 

Hanna:  det funkade inte så bra va AU 6 

Josefin:  nää, det finns väl nån anledning till 
att vi inte gör det så mycket längre 

AF 4 

Hanna:  aa (lite skratt) A 2 
Inga:  (lite skratt)     
Hanna:  mm A 2 

Josefin:  framförallt var det ganska (1 s) 
fysiskt obehagligt 

AU 6 

Hanna:  mm A 2 
Fanny:  aa A 2 

Inga:  

men var det för att, var det, nej jag 
vet inte. Det var inte nånting att 
hjärncellerna förstördes när de höll 
på med de, eller? 

F 2 

Josefin:  jag vet inte S 2 

 
Josefin Hanna Inga Fanny Elin 
22 12 2 2 0 

 
I utdraget ovan initierar och utvecklar 
Josefin ett joint project. Hanna hjälper till 
att utveckla det men visar också att hon 
accepterar det Josefin säger. Inga och 
Fanny är mindre aktiva, Elin är helt passiv. 



Deras bidrag till samtalet i den här delen 
sammanfattas tydligt av deras DB-poäng 
(se tabell). Varje grupp har en ojämn 
fördelning av DB-poäng. Skillnaden 
mellan högst och lägst standardiserad 
poäng inom varje delförsök varierade 
mellan 15 och 35 procentenheter. I tre 
grupper var det samma person som fick 
högst DB-poäng i både chatt och ansikte 
mot ansikte. Flera forskningspersoner 
varierade sitt deltagande kraftigt mellan 
betingelser. Dock fick de flesta 
forskningspersoner en jämförbar andel 
poäng under båda betingelserna. Olika 
kategorier av uttalanden är olika vanliga 
under olika betingelser. Från ansikte mot 
ansikte till chatt sker i tre av grupperna en 
förskjutning mot tyngre kategorier.  
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Resultaten visade en signifikant skillnad 
mellan antal ord och yttranden som 
uttalades i chatten och i mötet ansikte mot 
ansikte. Under diskussionen i chatten 
uttalades betydligt färre yttranden och ord 
än i mötet ansikte mot ansikte. Enkätsvaren 
från forskningspersonerna tyder även på att 
det var lättare att diskutera i mötet ansikte 
mot ansikte jämfört med chatten. En 
forskningsperson som i gruppen tillåts få 
stort talutrymme borde även ha ett stort 
socialt inflytande i gruppen. 
Forskningspersonernas enkätsvar visar att 
de oftast betraktade den person som hade 
mest talutrymme som gruppens ledare. Det 
verkar finnas ett samband mellan 
talutrymme och socialt inflytande.  
  
I resultaten har det visat sig att det inte 
bara är typen av uttalande har stor vikt för 
hur stort socialt inflytande en person får. 
En person som gör yttranden med höga 
DB-poäng kan ses som ledaren av övriga 
gruppmedlemmar även om denna person 
inte är den som yttrar flest ord.  
  

I resultaten observeras att det i chatten görs 
relativt sett fler yttranden som tillhör den 
högre delen av DB-poängskalan jämfört 
med i mötet ansikte mot ansikte. I chatten 
gav forskningspersonerna även mindre 
feedback och skrattade mindre än i mötet 
ansikte mot ansikte. Detta resultat stämmer 
inte överens med tidigare forskning, som 
säger att man i chatt följer en viss norm där 
deltagare försöker efterlikna talspråk 
genom att skriva korta meddelanden och 
ge mycket feedback (Zitzen och Stein, 
2004). Detta kan bero på att 
forskningspersonerna i vår undersökning 
till skillnad från de i tidigare forskning inte 
diskuterade fritt om vardagliga ämnen utan 
fick en mer formell uppgift att diskutera. 
En person som följer chattnormen får stort 
socialt inflytande och kan antas vara en 
ledare. Resultaten visar dock att även 
personer som är ovana vid att chatta, och 
därmed inte borde vara lika bra på att följa 
normen, har blivit ansedda som ledare av 
sina gruppmedlemmar.  
  
Gruppmedlemmarnas egna uppfattningar 
om mötena har i viss mån stämt överens 
med analyserna av lingvistiska data. Deras 
åsikter om vilka personer som var ledare i 
grupperna stämmer väl med vilka personer 
som hade störst socialt inflytande. Däremot 
tenderade deras uppfattning om sina egna 
prestationer att vara underskattade, och de 
personer som av de andra uppfattades som 
ledare hade inte denna åsikt om sig själva i 
lika hög grad. 

�������������	��
En svårighet med att analysera resultaten 
har varit att det har producerats signifikant 
mindre yttranden i chatten jämfört med 
mötet ansikte mot ansikte, vilket betyder 
att mindre hann sägas under chattens 15 
minuter än under det muntliga mötets 15 
minuter. Detta gav en fördel under 
chattdiskussionen för personer som skrev 
snabbt och därmed hade större chans att 
skaffa sig stort talutrymme och få stort 
socialt inflytande. Vi har försökt att minska 
effekterna av detta genom att endast 



undersöka personer som talade flytande 
svenska och som hade viss vana vid chatt. 
  
Vad gäller diskussionsuppgifterna kan vi 
inte vara säkra på att resultatet var 
opåverkat av dem eftersom de inte 
utbalanserades. Vi anser dock att de var så 
pass lika varandra att en utbalansering inte 
var nödvändig. 
  
Anledningen till att vi valde diskursanalys 
som analysmetod är att det gav oss en bred 
och, i förhållande till 
forskningspersonerna, objektiv bild av 
gruppsituationen. I förhållande till t.ex. 
intervjuer som analysmetod är 
diskursanalysen en metod som liknar det vi 
använder oss av när vi till vardags tolkar 
varandras uttalanden. Man bör även vara 
medveten om att systemet med DB-poäng 
är väldigt nytt och outvärderat. På grund av 
detta och att flera olika personer bedömt 
yttranden i datamängden fanns en brist i 
reliabiliteten för DB-poängsättningen.  
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Vi har analyserat språkbruket i grupper för 
att undersöka skillnaderna mellan hur 
människor påverkar varandra vid 
datormedierad kommunikation jämfört 
med muntlig kommunikation. Det har visat 
sig att vissa viktiga skillnader föreligger – 
mängden ord och yttranden som uttalades 
och mängden feedback som grupperna gav 
varandra var avsevärt mindre under mötena 
i chatt. Mängden ord, yttranden och 
erhållen feedback visade sig vidare 
påverka en persons sociala inflytande 
under ett möte. 
  
Gruppmedlemmarnas egna åsikter om 
vilka personer som var ledare i grupperna 
stämmer väl med vilka personer som hade 
störst socialt inflytande, men många 
underskattade sin egen plats i gruppen. Vi 
drar slutsatsen att gruppmedlemmarnas 
uppfattning om varandra var bättre än 
deras uppfattning om sig själva. 
  

Chattnormens regler om korta uttalanden 
och mycket feedback följdes inte i 
undersökningen, vilket vi antar beror på att 
mötet var av en mer formell karaktär där 
gruppmedlemmarna fokuserade på att 
lägga fram sina egna åsikter. Vid fortsatt 
forskning om skillnader mellan socialt 
inflytande i datormedierad och muntlig 
kommunikation skulle det vara intressant 
att undersöka hur människor interagerar 
med varandra under mer privata 
konversationer. Det skulle också vara 
intressant med jämförelser mellan fler 
kommunikationsformer, som t.ex. telefon- 
och videokonferenser. 
  
Datormedierad kommunikation är ett 
aktuellt forskningsområde, där det ännu 
finns mycket att lära om hur människors 
sociala beteenden skiljer sig mot 
kommunikation ansikte mot ansikte.  
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