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Syftet med uppsatsen är att utföra en retoriskanalys på de argument som förs bland 
medlemmarna på Facebookgrupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” respektive 
”Våga betala Victoria och Daniels bröllop”. Grupperna är två intressanta debattforum 
att studera i syfte att ta reda på vad för typ av dialog som förs liksom 
gruppmedlemmarnas åsikter kring det kungliga bröllopet såväl som monarkin. Således 
kommer uppsatsen att fokusera på den medierande offentlighet som skapas i samspel 
med interaktionen som äger rum på respektive grupp. 

 
Uppsatsens utgår från tre frågeställningar: Förs en kommunikativ dialog i frågan kring 
för respektive emot det kungliga bröllopet på Facebook? Hur är dialogerna om bröllopet 
uppbyggda? Vad har medlemmarna för åsikter kring det kungliga bröllopet så väl som 
monarkin? Genom att fokusera på en för- respektive emotgrupps åsikter på Facebook 
tangerar uppsatsen olika forskningsfält såsom: forskning om det kungliga bröllopet 
2010, det Internetbaserade forumet Facebook men även fältet för retorik och medierad 
offentlighet. Den kvalitativa forskningsmetoden har använts vid studium av grupperna. 
 
Genom att utföra en kvalitativ studie av respektive Facebookgrupp kan man fastställa 
att det förs en kommunikativ dialog inom grupperna såtillvida att den är ömsesidig och 
öppenhjärtig mellan de likasinnade medlemmarna. För emotgruppen ”Vägra betala 
Victorias bröllop!” saknar det kungliga bröllopet och monarkin nationell betydelse. 
Mina studier av de många inläggen i forumet för gruppen vittnar om att medlemmarna 
är emot bröllopet och monarkin i sin helhet. Förgruppen ”Våga betala Victoria och 
Daniels bröllop!” anser däremot att monarkin har en representativ betydelse och att 
monarkin symboliserar Sverige som nation. Mina studier visar på att medlemmarna är 
för bröllopet och bevarandet av monarkin, detta blir synligt genom medlemmarnas 
positiva tillrop och lyckohälsningar till Kronprinsessan i gruppens forum.  
 
Jag har haft hjälp av James Slevins teori kring medierad offentlighet skapad av Internet;  
en teori som bygger vidare på John B. Thompsons tankar och idéer kring den medierade  
offentlighet som var gällande i en tid präglad masskommunikation. Till sist kan jag, 
med stöd i de analyser jag utfört, konstatera att Facebook snarare främjar en  
Internetbaserad medierad offentlighet grundad i Slevins utveckling av Thompsons teori 
än en deliberativ medierad offentlighet. 
 
Det har aldrig tidigare publicerats en uppsats eller vetenskaplig publikation som förenar 
mina studieobjekt och val av teorier. Av tidsbegränsade själ kommer uppsatsen inte att 
se till historievetenskaplig forskning i analysen av synen på monarkin och 
kungafamiljen. Heller inte till tidigare forskning om Facebook. 
 

Nyckelord:  Argumentationsanalys, Det kungliga bröllopet, Ethos, Facebook, Facebookgrupper, 
Internet, Logos, Medierad offentlighet, Pathos, Retorikanalys, ”Våga betala Victoria 
och Daniels bröllop!”, ”Vägra betala Victorias bröllop!”. 
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1. INLEDNING 

Den 24 februari 2009 påbörjas ett nytt kapitel i Sveriges historieskrivning; Kronprinsessan 

Victoria och Herr Daniel Westling tillkännagav sin förlovning för det svenska folket. 

Kronprinsessan hade valt en ”man av folket” till sin blivande make, ett konventionellt beslut 

men samtidigt i tiden. Sedan februari har det diskuterats och skrivits mycket, både positivt 

och negativt, om förlovningen och det kommande bröllopet i både media och på Internet. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerar artiklar och reportage som kan härledas 

till den kungliga förlovningen men de är även aktiva på sina respektive hemsidor där man 

strukturerar sina nätartiklar men också webb-tv under rubriken ”Kronprinsessan Victoria”1 

respektive ”Prinsessbröllop”2. Kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet har startat en 

varsin ”specialsajt” vid namn ”Förlovningen” respektive vinjetten ”Kungligt” som helt 

fokuserar på förlovningen och senare det kungliga bröllopet.3 Vad som är intressant är dock 

att mycket av det som publiceras i media och på Internetbaserade dagstidningar speglar 

journalister och politikers åsikter – med undantag för Aftonbladet och Expressens 

uppmaningar till läsarna att skicka in lyckoönskningar såväl som interaktiva 

opinionsmätningar.4 Om man vill veta vad det svenska folket tycker, utöver 

opinionsmätningarna och lyckoönskningarna, måste man således vända sig till Internetsidor 

och forum som Facebook alternativt debattforum som Flackback Forum. Vid en snabb 

granskning av dessa forum liksom kommentarsfält på hemsidor och olika bloggar kan man 

konstatera att detta är ett ämne som berör det svenska folket på många olika sätt, det 

framkallar även vidare diskussioner om kungahusets vara eller icke vara, apanage och så 

vidare.  

 

För att spegla ett utsnitt av det svenska folkets åsikter om det kungliga bröllopet kommer jag i 

denna uppsats att fokusera på två valda forum på Facebook. Jag finner det intressant att 

försöka dokumentera de aktiviteter denna händelse resulterar i; ett samtida fenomen som 

förenar moderna medier som Facebook med en historisk högtid.  

 

                                                
1 DN Tema, ”Kronprinsessan Victoria”, Dagens Nyheter, DN.se 
http://www.dn.se/tema/kronprinsessan-victoria (Kontrollerad 10-06-04) 
2 Svenska Dagbladet, ”Victoria och Daniel – nyheter, bilder och video om kronprinsessans och 
prinsens bröllop”, SvD,se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prinsessbrollop/ (Kontrollerad (10-06-04) 
3 Kristina Widestedt, ”Symbiotisk hovjournalistik i ny mediekostym”, Tvärsnitt, (2010:1, april), s 41. 
4 Ibid, s 41. 
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Genom att granska medlemmarnas aktivitet i Facebookgrupper som ”Vägra betala Victorias 

bröllop!” samt ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” hoppas jag kunna dokumentera 

åsikter gällande det kungliga bröllopet 2010, samt monarkin i helhet. Vidare finner jag det 

intressant att ta reda på vad det är för typ av dialog som förs på respektive grupp. Detta 

intresseområde, att studera kommunikation ur avsändarens perspektiv på en Internetsida som 

Facebook, är mig veterligen ett okänt forskningsområde inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Facebook är en nätgemenskap som består av tusentals 

intressegrupper där vem som helts som vill få sin röst hörd kan skapa en egen grupp, grupper 

som i detta fall består av samlade röster gällande en samtida händelse utanför Facebook.5  

Således blir Facebook en arena för politisk debatt och diskussion där medlemmarna kan skapa 

en Internetbaserad borgerlig offentlighet.6 Följaktligen kommer jag också att fokusera på den 

medierande offentlighet som skapas i samspel med interaktionen som äger rum på respektive 

grupp.  

 

1.1 SYFTE 

Föreliggande uppsats kommer att studera retorik på Facebook genom grupperna ”Vägra 

betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” Studien kommer 

att fokusera på debatterna och hur de är uppbyggda retoriskt. 

 

Syftet med uppsatsen är att utföra en retoriskanalys på de argument som förs bland 

medlemmarna på respektive grupp. Grupperna är två intressanta debattforum att studera i 

syfte att ta reda på vad för typ av dialog som förs samt ta reda på vad medlemmarna har för 

åsikter kring det kungliga bröllopet såväl som monarkin. 

 

 

 

                                                
5 Wikipedia, den fria encyklopedin, ”Facebook”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook 
6 ”Internet är ett demokratiskt verktyg, antingen du bor i en demokrati som Sverige eller i en diktatur 
som Iran.” Thaher Pelaseyed och Marcin de Kaminski, ”Internet – ett verktyg för att erövra 
demokrati”, Göteborgs-posten, GP.se http://www.gp.se.adp-
visitor.sth.basefarm.net/nyheter/debatt/1.122954-internet-ett-verktyg-for-att-erovra-demokrati 
(publicerad 2009-09-22) ”Medan kritikerna är upptagna med att efterlysa de stora högljudda 
debatterna missar de det lågmälda, vardagliga kontaktskapandet som sker via bloggar och andra 
forum. De kontakter som knyts, de erfarenheter som byts och de kunskaper många enskilda bloggare 
ger varandra.” Heidi Laine Lundgren, ”Debatt: På nätet finns röster som annars inte hörs”, Dagens 
samhälle, publicerad 2009-05-27, http://www.dagenssamhalle.se/debatt/pa-naetet-finns-rosterna-som-
annars-inte-hors-9911  
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1.2 FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är som följer:  

– Förs en kommunikativ dialog i frågan kring för respektive emot det kungliga bröllopet på 

Facebook?  

– Hur är dialogerna om bröllopet uppbyggda?  

– Vad har medlemmarna för åsikter kring det kungliga bröllopet såväl som monarkin? 
 

1.3 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Mitt intresse för kungafamiljen och monarkin och vad de, enligt min mening, står för har lett 

mig in på mitt studieområde. Tolkningar av debatterna på Facebookgrupperna ”Vägra betala 

Victorias bröllop!” och ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” står i centrum. Uppsatsen 

kommer inte att försöka ta reda på vad hela svenska folket tycker om bröllopet och monarkin 

utan enbart vad de delaktiga medlemmarna i respektive grupp anser.  

 

Av tidsbegränsade själ kommer jag inte ha möjlighet att se till särskilda historiska skrifter från 

historievetenskapen i min analys av synen på monarkin och kungafamiljen. Materialet utgörs 

alltså i huvudsak av de två Facebookgrupperna vilka kommer att analyseras med hjälp av 

litteratur som jag funnit relevant för mitt studieområde; Maria Karlberg och Birgitte Mrals 

Heder och Påverkan: Att analysera modern retorik, Jostein Gripsruds Mediekultur, 

Mediesamhälle, Göran Bergström och Kristina Boréus Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys, Bo Renbergs Retorikanalys: En introduktion, James Slevins, 

The Internet and Society, Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet, Peter Dahlgrens Internet, 

medier och kommunikation och Ulf Buskqvists Medborgarnas röster: studier av Internet som 

politisk offentlighet. 

 

I skrivande stund finns det 78 olika Facebookgrupper som visar sitt avsky respektive 

uppskattning till Kronprinsessan Victorias och Herr Daniel Westlings bröllop.7 Anledningen 

till varför jag valde att analysera grupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga 

betala Victoria och Daniels bröllop!” är därför att båda dessa grupper har flest antal 

medlemmar. I skrivande stund har ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala 

                                                
7 Facebook, ”Search”, 
http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=Victoria%20och%20daniel&o=69&sid=700985556.3123
094548..1 (Kontrollerad 2010-04-27) 
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Victoria och Daniels bröllop!” 56,733 medlemmar respektive 1,082 medlemmar. 8 

Följaktligen har jag gjort ett sumpmässigt urval av inläggen där jag har fokuserat på de som 

bäst belyser hur dialogen på respektive grupp är uppbyggd.   

 

1.4 DISPOSITION 

Uppsatsen är uppdelad på sju kapitel. Efter Inledningen följer fyra underrubriker som 

redovisar uppsatsens innehåll och struktur. Därefter följer Kapitel 2. Facebook där jag 

kortfattar redogör för historien bakom Facebook samt dess struktur.  

 
I Kapitel 3. Tidigare forskning och teoretisk ram kommer jag inledningsvis att redogöra för 

tre tidigare forskningar, varav en studerar kommunikation i det elektroniska offentliga 

rummet och två studerar Facebook som ett politiskt verktyg. Därefter följer den teoretiska 

ramen där jag konkretiserar definitionen av borgerlig offentlighet, Internet och medierad 

offentlighet. Till min hjälp kommer jag dels att utgå från tyske sociologen och filosofen 

Jürgen Habermas teori kring borgerlig offentlighet som man kan finna i Borgerlig 

offentlighet. Vidare kommer jag att ställa sociologen John B. Thompsons teori kring den 

medierade offentlighet som var gällande i en tid präglad av masskommunikation mot 

professor James Slevins utveckling av den medierad offentlighet skapad av Internet vilket 

man kan finna i The Internet and Society.  

 

I Kapitel 4. Metod redogör jag för metoden retorikanalys, en metod jag ämnar använda när jag 

utför själva analyserna. Till min hjälp kommer jag i huvudsak att utgå från 

Universitetsadjunkt Bo Renbergs tolkning av Maria Karlberg och Birgitte Mrals begrepp och 

modell av retorikanalys som går att finna i Retorikanalys: en introduktion. Vidare kommer jag 

att utgå från Karlberg och Mrals Heder och påverkan: Att analysera modern retorik, vilken 

Renbergs bygger på. I Kapitel 5. Analys kommer jag utifrån metoden att analysera respektive 

Facebookgrupp. 

 

I uppsatsens avslutande Kapitel 6. Slutdiskussion hoppas jag kunna presentera vad 

undersökningen av respektive Facebookgrupp resulterat i. Jag redogör för vad den kvalitativa 

studien kommit fram till genom att återknyta till mitt syfte, frågeställningar och teori. I detta 
                                                
8 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=57757521950&v=wall&ref=search#!/group.php?gid=67863
39601&ref=search&sid=700985556.3123094548..1,Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels 
bröllop!”, http://www.facebook.com/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 2010-04-27) 
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avsnitt blir det klart huruvida jag besvarat min frågeställning och uppfyllt mitt syfte med 

uppsatsen. Avslutningsvis redovisar jag mina källor i Kapitel 7. 

 

2. FACEBOOK  

Facebook är ett socialtnätverk som grundades den 4 februari 2004 av fyra Harvard studenter 

med Mark Zuckerman i spetsen.9 Inledningsvis var syftet med thefacebook, som sidan hette 

då, att skapa en plattform där Harvardstudenter kunde underhålla de kontakter de knutit under 

sin tid på skolan samt att kommunicera med varandra under själva studietiden. Namnet 

thefacebook är en koppling till de böcker som amerikanska studenter får vid 

universitetsstarten i hopp om att eleverna ska lära känna varandra bättre.10 Hösten 2005 

bestämde sig ägarna för att byta namn till Facebook.11 I och med att Facebook blev alltmer 

populär expanderade man nätverket så att studenter på skolor som Colombia University, Yale 

University och Stanford University också hade tillgång till det.12 Under hösten 2004 hade 

Facebook upp till en miljon användare, dock var det inte fören i september 2006 som 

webbplatsen gjordes tillgänglig för alla över 13 år med ett giltigt e-postkonto. 

 

Facebook är som jag nämnde inledningsvis ett socialtnätverk där familj, vänner och kollegor 

kan interagera och kommunicera med varandra genom att skicka meddelanden, skriva på 

varandras väggar samt chatta med varandra live. Vidare finns det avancerade sökfunktioner 

som gör det möjligt att leta upp personer du har tappat kontakten med såväl som möjligheten 

att knyta nya kontakter genom att besöka grupper med personer som delar ens hobby.13 

Följaktligen blir grupper ett sätt för folk att samlas runt ett gemensamt intresse. Det kan gälla 

allt från att vädra sina politiska åsikter till att vilja vara med i en grupp som hyllar ens 

favoritartist. Många skapar dock grupper för att markera sin ställning i en fråga samt att skapa 

opinion.14 Facebook skapar således ett demokratiskt forum där vem som helt kan få sin röst 

hörd, där du kan vara anonym genom att gömma dig bakom ditt profilnamn, där all fakta som 
                                                
9 Wikipedia, den fria encyklopedin, ”Facebook”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook (Kontrollerad 
10-04-30) 
10 Wikipedia, den fria encyklopedin, ”Facebook”, http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (Kontrollerad 
10-04-30) 
11 Facebook, ”Press Room”, http://www.facebook.com/press/info.php?timeline (Kontrollerad 10-04-
30) 
12 Facebook, ”Press Room”, http://www.facebook.com/press/info.php?timeline (Kontrollerad 10-04-
30) 
13 Wikipedia, den fria encyklopedin, ”Facebook”, http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (Kontrollerad 
2010-04-30) 
14 facebook FQA: Din guide till facebook, ”Grupper på facebook”, http://www.facebook-
faq.se/facebook_guide/facebook_guide_grupper.htm (Kontrollerad 2010-04-29) 
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publiceras är godtycklig då man inte kan spåra källan och där ingen har tolkningsföreträde. 

Sammanfattningsvis blir Facebook ett forum som alla räknar med, det blir en arena för 

politisk debatt och diskussion där medlemmarna kan skapa en Internetbaserad borgerlig 

offentlighet. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK RAM 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

Eftersom det kungliga bröllopet är en unik hädelse finns ingen föreliggande forskning om 

detta specifika ämne tillgänglig vid författandet av denna uppsats. Mig veterligen finns ännu 

ingen forskning påbörjad i ämnet. Forskning om Facebook som rör andra ämnen än mitt är 

väldigt ensidiga – Facebook är ett växande forum som har etablerat sig i det svenska 

samhället de senaste 4 åren. Forskning om det svenska kungahuset, monarkin, Kronprinsessan 

Victoria; händelser som förknippas med det svenska kungahuset finns publicerad inom bland 

annat samhällsvetenskap, statsvetenskap och historia.15 Men jag finner inte någon tidigare 

forskning som behandlar debatten kring det svenska kungahuset, mer specifikt det kungliga 

bröllopet 2010. Däremot finns det en ansenlig mängd artiklar om det kungliga bröllopet 

publicerade i tidskrifter som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, 

Tvärsnitt, Fokus och Den Kungliga Veckotidningen Svensk Damtidning liksom nyhetsinslag 

och program producerade av Sveriges Radio, Sveriges Television samt TV4. Det finns därtill 

en rad Internetbaserade publikationer som rör det kungliga bröllopet via privata bloggar16 

samt bloggar kopplade till nätbaserade tidskrifter och TV-program som “Det kungliga 

Bröllopet” på Sveriges Television och dokumentären om ”Familjen Bernadotte” på TV4.17  

 

 

 

                                                
15 Mats Jönsson och Patrik Lundel (eds.), Media and monarchy in Sweden, 2009, Cecilia Åse, Vi är 
överens: om monarki och demokrati, 2008, Cecilia Åse, Monarkins makt: nationell gemenskap i 
svensk demokrati, 2009 och Göran Hägg, Utveckla monarkin, 2010 
16 Johannes, ”Johannes kungliga porträttblogg”, http://joberg.blogg.se/2010/april/kronprinsessan-
victoria-och-daniel-i-full-gal.html (Kontrollerad 2010-06-04) och Sofia, ”Kungliga Karameller”, 
http://kungligakarameller.blogspot.com/ (Kontrollerad 2010-06-04) Bloggen lades dock ner idag, den 
4 juni 2010 och har ersatts med en engelsk version som heter: ”Sofia´s Royalty – Swedish Royalty 
past & present”, http://sofiasroyalty.com/ (Kontrollerad 2010-06-04)  
17 Ebba von Sydow, ”Ebbas blogg”, Svt.se, http://www.detkungligabrollopet.nu/ebbasblogg/ 
(Kontrollerad 2010-06-04), Helena Andersson, ”Kungligheter”, Tv4.se, 
http://kungligheter.brollopet.tv4.se/ (Kontrollerad 2010-06-04) och Tarras-Wahlberg, ”Tarras-
Wahlberg kommenterar”, Tv4.se, http://tarras-wahlberg.brollopet.tv4.se/ (Kontrollerad 2010-06-04) 
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3.1.1 Dialogue and representation: communication in the electronic public sphere 

Internet med dess potential för dialogiska utbyten och kommunikation har länge betraktats 

som en viktig social resurs. Tanja Oblak, författaren bakom denna uppsats hävdar å andra 

sidan att cyberspace för närvarande präglas av ett överflöd av Web representationer. En 

förändring som Oblak menar är förenlig med Internets konstanta popularitet och det faktum 

att Web representationer vittnar om att det finns bärare, institutioner, grupper, företag och 

individer som använder dessa medel för att ge uttryck för sin identitet samt intressen. Detta 

överflöd av Web representation har enligt Oblak sin grund i den ökade betoningen på 

synlighet och närvaro. Med hjälp av Thompson och Slevins teorier kring medierad 

offentlighet behandlar Oblaks uppsats kommunikation i det elektroniska offentliga rummet. 

Oblak kommer sammanfattningsvis fram till att Web representationer, till skillnad från tv- 

och radioprogram möjliggör en mer kreativ och engagerad interaktion med det erhållna 

innehållet.18 

 

Uppsatsen blir intressant att studera då den behandlar Thompson och Slevins teorier kring 

medierad offentlighet, teorier som är relevanta för mitt forskningsarbete. Vidare framlägger 

den ett intressant alternativ till den dialogiska plast jag studerar – diskussionsforumet, genom 

att fokusera på framväxten av Web representationer.  

 

3.1.2 Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political 

Communication 

Syftet med föreliggande uppsats var att redogöra för vad som krävs av ett ”community” för att 

underlätta en positiv, politisk kommunikation och utvärdera huruvida Facebook uppfyller 

dessa kriterier. I samband med detta undersökte författaren de egenskaper hos Facebook som 

kan användas för politisk kommunikation samt deras effektivitet för politiska aktörer och 

”community” medlemmar. Vidare diskuterar författaren huruvida Facebook kommer ha en 

bestående inverkan på de sätt som den amerikanska allmänheten engagerar sig i politik såväl 

som de sätt politiska kampanjer angriper deras kommunikationsstrategier. Den teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen är Jürgen Habermas teori kring borgerlig offentlighet. 

Undersökningen visar att även om Facebook inte har förmågan att revolutionera kampanj 

                                                
18 Tanja Oblak, ”Dialogue and representation: communication in the electronic public sphere”, The 
Public, Volym.9 (2002), s19. www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/2002-2-oblak.pdf. 
(Kontrollerad 10-05-08) 
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kommunikationen så har den potentialen att expandera Habermas teori kring den borgerliga 

offentligheten genom att tillhandahålla en plats där allmänheten kan engagera sig i politiska 

verksamheter både i förening med och oberoende av politiska kampanjer.19  

 

Uppsatsen blir intressant att studera då den, precis som min, behandlar borgerlig offentlighet 

på Facebook. Dock konkretiserar aldrig författaren Habermas begrepp, snarare fokuserar han 

på hur Facebook är uppbyggt och hur det används i politiska valkampanjer. Vidare avslutar 

författaren undersökningen med att konstatera hur Facebook har potentialen att expandera 

Habermas teori utan att förklara vad han bygger denna slutsats på. Följaktligen visar 

uppsatsen brist på empiri och analyser som visar på hur individen använder sig av Facebook 

för att skapa en borgerlig offentlighet, och om den offentlighet som skapas kan ses som en 

utveckling eller kopia av Habermas teori. Uppsatsen tillför därför inget nytt till 

forskningsfältet. Genom att studera vilken typ av offentlighet som skapas på respektive vald 

Facebookgrupp utifrån Slevin och Thompsons teorier kring medierad offentlighet hoppas jag 

kunna tillföra något nytt till forskningsfältet. 

 

3.1.3 The Face Of Social Networking: The Political Potential of Facebook and its 

Impact on Traditional Methods of Civic Engagement 

Syftet med föreliggande avhandling var att utforska den roll sociala nätverk som Facebook 

har för medborgardeltagande bland unga vuxna i Amerika. Med Facebook och dess 

applikationer som utgångspunkt undersöker författaren om unga vuxna använder Facebook 

för att aktivt engagera sig i politik och samhällsfrågor. Mer specifikt utgår avhandlingen från 

tre huvudkoncept: politisk socialisering, medborgarintressen samt aktivt deltagande. Metoden 

för studien var innehålls- och enkätanalyser. Enkätanalyserna fokuserade på unga vuxnas 

användning av Facebook samt deras intresse/engagemang både online och offline för politiska 

och medborgerliga frågor. Resultatet visade att de unga vuxna som kraftigt använder 

Facebook är intresserade av politik, att de med största sannolikhet hjälper till om de blir 

tillfrågade och att de som aktivt deltar i politiska grupper offline generellt deltar i liknande 

grupper på Facebook. Innehållsanalysen granskade olika inlägg skrivna av kandidater och 

samhällsgrupper för att kunna fastställa diskussionsämne, interaktivitet och generella ton. 

                                                
19 Mike Westling, ”Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political 
Communication”, UW- Madison, Publicerad 2007-05, s 2. 
http://www.thenewvernacular.com/projects/facebook_and_political_communication.pdf. 
(Kontrollerad 2010-05-24) 
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Resultatet visade att diskussionerna var positiva och neutrala, att man resonerade kring politik 

och andra relevanta ämnen samt framförde åsikter till gruppen och eller kandidaten. Dock 

menar författaren att diskussionerna inte var särskilt offentliga då de saknade viktigt 

information gällande politiska evenemang och valet i helhet. När man sätter resultaten i 

relation till avhandlingens tre huvudkoncept skapas en förståelse för de politiska möjligheter 

som Facebook erbjuder. Således blir forskningsresultatet en positiv början till att bättre förstå 

hur vi eventuellt använder oss av de politiska verktyg som finns tillgängliga på Facebook för 

att bli en del av medborgarsamhället.20  

 

Uppsatsen blir intressant att studera då den indirekt belyser offentlighetsaspekten genom att 

undersöka om unga vuxna använder Facebook för att aktivt engagera sig i politik och 

samhällsfrågor såväl som inläggens interaktivitet och generella ton. Dock belyser författaren 

varken Habermas, Thompson eller Slevins teori kring offentligheten. Avhandling visar på att 

forskning om medierad offentlighet på Facebook är relativt obeforskat varför min forskning är 

relevant. 

 

3.2 TEORETISK RAM 

Genom att fokusera på en för- respektive emotgrupps åsikter på Facebook tangerar uppsatsen 

olika forskningsfält såsom: Forskning om det kungliga bröllopet 2010, det Internetbaserade 

forumet Facebook men även fältet för retorik och medierad offentlighet. Till min hjälp 

kommer jag att använda mig av Slevins teori kring medierad offentlighet skapad av Internet, 

en teori som bygger vidare på Thompsons tankar och idéer kring den medierade offentlighet 

som var gällande i en tid präglad av masskommunikation. Då Thompson såväl som Slevins 

teorier är utbyggnader av Jürgen Habermas teori kring den borgerliga offentligheten kommer 

jag inledningsvis förklara dess innebörd. 

 

3.2.1 HABERMAS BORGERLIG OFFENTLIGHET 

I boken Borgerlig offentlighet redogör Jürgen Habermas för sin syn på det privata respektive 

offentliga, hur dessa två sektorer har skilts åt och hur de har utvecklats under årtusendena. 

Vidare analyserar Habermas det han kallar den borgerliga offentligheten och dess förändring 

                                                
20 Megan Wilkes, ”The Face Of Social Networking: The Political Potential of Facebook and its Impact 
on Traditional Methods of Civic Engagement”, Publicerad 2010-03-08. 
http://dspace.wrlc.org/dspace/handle/1961/6999 (Kontrollerad 2010-06-07) 
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med tiden. 21  Enligt Habermas utformades en skarp åtskillnad mellan det privata och 

offentliga redan under antikens grekland där linjen drogs mellan hemmet och 

marknadsplatsen.22 Denna strikta uppdelning mellan det privata och offentliga suddades dock 

ut under den europeiska feodalismen då makten övergick från folket till godsherrarna och 

dess ämbeten.23 Det uppstod en representativ offentlighet i samhället vilket, enligt Habermas 

innebar att godsherrarna hade all makt, makt över sitt privata gods samt de livegnas arbete.24  

Genom den tidiga finans och handelskapitalism formades emellertid en ny samhällsordning 

där den kapitalistiska fjärhandeln stimulerade till en ökad export samt ett ökat nyhetsutbyte 

vilket i sin tur ledde till de första nyhetsbreven.25 Följaktligen kan man säga att det borgerliga 

samhället uppstod genom det kapitalistiska samhället och fjärrhandeln då det i takt med 

varuhandelns utveckling och den nyhetsförmedling som följde utvecklades en ny 

kommunikationsstruktur som utgjorde ett viktigt element i det moderna borgerliga 

samhället.26 Under 1700-talet utkristalliserade ett privatområde och ett offentligt maktområde 

som enligt Habermas kunde delas in i tre olika sfärer. Inom privatområdet fanns det två delar, 

en del var det borgerliga samhället som bestod av handeln och kärnfamiljen, den andra delen 

var den politiska offentligheten och pressen. Det offentliga maktområdet bestod i sin tur av 

stat och hov.27 Den borgerliga offentlighet som vuxit fram parallellt med den utökade 

nyhetsförmedlingen under 1700- och 1800-talet hade börjat ställa sig kritiskt mot staten och 

samlades därför på pubar, salonger och hemliga ordenssällskap för att kritiskt debattera om 

den politiska makten.28 Dock var inte offentligheten tillgänglig för alla, de som hade tillträde 

var bildade män som hade egendom. Därtill fanns det inom offentligheten formella kriterier 

för att man skulle få delta – det viktigaste var att betrakta varandra som jämbördiga, var och 

ens argumentationsförmåga vägde mer än ens klasstillhörighet.29 Under 1900-talet skedde 

många förändringar inom samhället, det intellektuella och resonerade offentliga samtal som 

                                                
21 Laila Niklasson, ”Medborgarbildning i lokalsamhället: Offentlighet”, Pedagogiska Resurser: 
Folkbildningsnätet, (2002), kapitel 4, s 59. Publicerad 2003-06-18, ändrad 2004-12-20, 
http://www.resurs.folkbildning.net/download/95/medborgarbildningkap4.pdf. (Kontrollerad 2010-05-
03) 
22 Ibid, s 59. 
23 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet, 4e uppl. (Lund: Arkiv, 2003), s 6. 
24 Ibid, s 7. 
25 Ibid, s 9. 
26 Ibid, s 9.  
27 Laila Niklasson, ”Medborgarbildning i lokalsamhället: Offentlighet”, Pedagogiska Resurser: 
Folkbildningsnätet, (2002), kapitel 4, s 60. Publicerad 2003-06-18, ändrad 2004-12-20, 
http://www.resurs.folkbildning.net/download/95/medborgarbildningkap4.pdf. (Kontrollerad 2010-05-
03) 
28 Ibid, s 60. 
29 Ibid, s 60. 
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tidigare skett i öppna rum har isolerats och individerna har blivit konsumenter av massmedias 

färdigproducerade ståndpunkter. Offentligheten har enligt Habermas trätt in i en 

kulturkonsumtion. Samtidigt som offentligheten trädde in i kulturkonsumtionen utvecklades 

politiska partier och intresseorganisationer som agerar språkrör mellan staten och 

medborgarna, något Habermas tolkar som en refeodalisering, det vill säga att medborgarna 

åter stängs ute från politiska diskussioner.30 Enligt Habermas har medborgarna blivit kunder 

som låter sig manipuleras av massmedierna och som inte längre är intresserade av att föra en 

kritisk diskussion, något Habermas ser som den borgerliga offentlighetens förfall.31  

 

3.2.2 INTERNET 
 

Internet är idag ett transnationellt medium med publiceringsmöjligheter som kan vara 

riktade till ett obegränsat antal människor.32  

 

Vidare är Internet en medieplattform som genom sitt oändliga kommunikationsflöde bidrar 

till att främjar gemenskap, nya former av identitet samt anonymitet.33 Internet blir en ”plats” 

där människor, förutsättningslöst, kan få sin röst hörd, där människor som känner ett behov av 

att ingå i en gemenskap, i ett virtuellt samhälle kan finna en tillhörighet.34 Vidare har den nya 

informations- och kommunikationstekniken, enligt Tobias Olsson inspirerat debattörer till att 

diskutera Internet som ett medium med förmågan att stärka offentligheten genom dess 

förmåga att enkelt och effektivt ge tillgång till information.35 Följaktligen kan Internet ses 

som den ”plats” där den borgerliga offentligheten samlas för att kritiskt debattera om den 

politiska makten, en plats som idag är tillgänglig för alla. 

 

3.2.3 MEDIERAD OFFENTLIGHET 

Med uppkomsten av Internet har det vuxit fram ett samhälle där individen aktivt kan söka 

samt publicera information, ett kommunikationssamhälle som har ersatt den borgerliga 

offentlighet som rådde under 1700- och 1800-talet med en medierad offentlighet, en 

                                                
30 Ibid, s 62. 
31 Ibid, s 61 
32 Helena Meldré, ” Användare och användning” i Internet, medier och kommunikation, Red. Peter 
Dahlgren (Lund: Studentlitteratur, 2002), s 79.  
33 Ibid, s 79. 
34 Ibid, s 80.  
35 Tobias Olsson, ”Politiskt deltagande i den digitala tidsåldern” i Internet, medier och kommunikation, 
Red. Peter Dahlgren (Lund: Studentlitteratur, 2002), s 215. 
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offentlighet som enligt Slevin bygger på att individer samt organisationer använder sig av nya 

kommunikationsmedier för att få sina åsikter och sin röst hörd.36 Men det var inte fören i 

mitten av 1990-talet som begreppet medierad offentlighet fick en allmän spridning, ett 

begrepp som har utvecklats till följd av masskommunikationen, ett begrepp som innebar att 

media öppnade upp dörrarna för spridning av information bland den borgerliga 

offentligheten.37  Följaktligen har teoretiker som Thompson och Peter Dahlgren argumenterat 

för synen på massmedia som den avgörande faktorn i förändringen av den offentliga sfären.38 

För Thompson var det således vikigt att man utvecklade den syn vi hade på den traditionellt 

medierade offentlighet till en modell anpassad för den offentlighet som skapades i och med 

utvecklingen av de nya kommunikationsmedierna då Thompson menar på att de ramar som 

media verkar inom har förändrats.39 Således har Thompson utvecklat en teori för den 

medierade offentlighet som var gällande i en tid präglad av masskommunikation, en teori som 

Slevin anser förlegad och därför utvecklat i syfte att undersöka huruvida Internet eventuellt 

kan påverkar den, en teori som bygger på följande fyra generella drag:40 Den medierade 

offentligheten är en ”’ Non-localized space’” – vilket, utifrån Thompson och Slevins teorier 

innebär att medierna/Internet inte är bundna till en specifik tid eller plats, den är en ’”Non-

dialogical space’” i den meningen att producenter och mottagare av medierade symboliska 

former generellt sätt inte ingår i samtal med varandra, något Slevin ställer sig emot då han 

menar att Internet skapar en dialogiska plats genom spridning av symboliska former, den är 

en ”’Open-ended space’” vilket innebär att medier skapar en kreativ och okontrollerbar plats 

där gammal som ny information kan florera fritt, något som, enligt Slevin blir än mer tydligt i 

och med uppkomsten av Internet.41 Sist men inte minst är den medierade offentligheten 

skapad av Internet ’”A plurality of non-present producers and recipients’” vilket innebär att 

individer tillåts delta i en offentlighet som inte förhindrar en från att komma med gensvar, 

något som inte var möjligt vid det tillfälle Thompsons teori utvecklades.42 Emellertid menar 

Slevin att även om Internet tillhandahåller en plats där dialogiska konversationer är möjliga så 

bör man inte se det som att Internet har skapat en offentlighet som har ersatt den icke-

dialogiska konversationen, utan snarare att deras utveckling av det offentliga rummet har 
                                                
36 James Slevin, The Internet and Society (Cambridge: Polity Press, 2000), s 182.  
37 Tanja Oblak, ”Dialogue and representation: communication in the electronic public sphere”, The 
Public, Volym.9 (2002:2), s 9. 
www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/2002-2-oblak.pdf. (Kontrollerad 2010-05-08) 
38 Ibid, s 9. 
39 Slevin, 2000, s 183. 
40 Ibid, s 183. 
41 Ibid, s 183f. 
42 Ibid, s 184. 
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kompletterat den med vad Slevin kallar för en från- och- till argumentation mellan en 

mångfald människor som befinner sig i olika delar av världen.43 Internet har således skapat en 

dialogisk plats där individer kan samlas för att diskutera om gemensamma ämnen och 

intressen. Vidare menar Slevin att den interaktivitet som Internet tillhandahåller har medfört 

uppkomsten av diskussionsgrupper, grupper som ”Vägra betala Victorias bröllop!”44 och 

”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”45 där medlemmar kan träffas för att sprida deras 

budskap samt bjuda in vänner och bekanta för att ta del av deras åsikter. Följaktligen har 

ramarna för det offentliga rummet utvidgats och den borgerliga offentligheten är inte längre 

bundna till en specifik plats. Internet har med andra ord kommit att bli en plats som förser nya 

metoder och möjligheter för återupplivandet av en aktiv och uppmärksam målgrupp. 46 

Samtidigt menar dock Slevin att den dialogiska syn på offentligheten som har skapats inte 

existerar utan dess problem då mycket av det som skrivs fortfarande publiceras oberoende av 

om någon lyssnar eller om det får någon respons. Således anser Slevin att den dialogiska 

debatt som florerar på Internet har mycket gemensamt med den icke-dialogiska konversation 

som ingår i Thompsons bild av medierad offentlighet, vad Thompson kallar för ”space of the 

visible.” 47 Begreppet innefattar en plats upprättad av handlingar som via processer av 

symboliska utbyten har gjorts tillgängliga och synliga i den medierade offentligheten.48 Slevin 

bygger emellertid vidare på begreppet och anser att Internet främjar en deliberativ medierad 

offentligenhet snarare än en dialogisk medierad offentlighet, en plats oberoende av dialogiska 

utbyten av symboler, vars syfte är att främja en ”Non-localized space” där individer kan 

erhålla information, möta olikartade åsikter samt forma logiska slutsatser.49 Enligt mig blir 

Facebook en form av deliberativ medierad offentlighet då grupper som ”Vägra betala 

Victorias bröllop!” och ” Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” inte är avhängig en 

dialogisk konversation. Vad jag menar är att man får intrycket av att en del medlemmar 

främst är intresserade av att vädra sina åsikter samt göra dem synliga, att de nödvändigtvis 

                                                
43 Ibid, s 184. 
44 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-30) 
45 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-30) 
46 Tanja Oblak, ”Dialogue and representation: communication in the electronic public sphere”, The 
Public, Volym.9 (2002:2), s 12. 
www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/2002-2-oblak.pdf. (Kontrollerad 2010-05-08) 
47 Slevin, 2000, s 185. 
48 Ibid s 181. 
49 Ibid, s 185f. 
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inte är intresserade av att ingå i en diskussion. Vidare främjar Facebook en deliberativ 

demokrati genom att tillhandahålla en plats där medborgare kan träffas och engagera sig i 

politiska aktiviteter och samtida händelser som exempelvis det kommande kungabröllopet 

genom att samtala med varandra.50 Således blir Facebook en arena för politisk debatt där olika 

offentligheter kan mötas för interaktion.   

 

I sina senare studier kring rationell kommunikation betraktar även Habermas det offentliga 

rummet som konstituerad av deliberativa arenor.  Habermas tar alltså ett kliv bort från tanken 

om en allomfattande offentlighet konstituerad av lärda män till att se det som en mäng olika 

offentligheter.51 Habermas vidhåller emellertid att det offentliga rummet endast fungerar så 

länge diskussionerna tar formen av en rationell debatt och att man därför bör ha en 

uppsättning regler för vad som konstituerar en sådan debatt. Med det menar Habermas att 

man inte får använda sig av känslor eller känsloladdat språk när man argumenterar för sin sak, 

vidare måste deltagarna ha ett gemensamt intresse för sanningen.52 Sammanfattningsvis ser 

Habermas den ideala offentligheten, vare sig den tar sin form på webben eller på caféet som 

en plats där man för en rationell, eftertänkt och öppen diskussion.53 Ett synsätt som enligt mig 

problematiseras när man besöker webbsidor som Facebook där diskussionerna är allt annat än 

fria från känslor.  

 

4. METOD  

Retorik är läran om kommunikation ur avsändarens perspektiv.54 Vidare är retoriken en 

vetenskap med olika teorier och metoder för förståelse och tolkning av budskap där retorik- 

och argumentationsanalys är två av dessa metoder.55 Syftet med en retorikanalys är att förstå 

hur texter som är avsedda att övertyga är uppbyggda men också hur de fungerar i samhället.56  

Således är det viktigt att man i analysen fokuserar på vem sändaren av budskapet är, vem hon 

utger sig för att vara, hennes relation till publiken, men framför allt vilken inverkan dessa 

                                                
50 Ulf Buskqvist, Medborgarnas röster: studier av Internet som politisk offentlighet (Örebro: Örebro 
universitet: Universitetsbiblioteket, 2007), s 159. 
51 Ibid, s 158. 
52 Ibid, s 34f.  
53 Olsson, ”Politiskt deltagande i den digitala tidsåldern” i Internet, medier och kommunikation, 2002, 
s 216. 
54 Jostein Gripsrud, Mediesamhälle, Mediekultur (Göteborg: Daidalos, 2002), s 193. 
55 Maria Karlberg och Birgitte Mral, Heder och påverkan: Att analysera modern retorik (Stockholm: 
Natur och kultur, 2006), s 11. 
56 Ibid, s 19. 
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faktorer har på kommunikationen.57 Enligt Maria Karlberg och Birgitte Mral bör fokus dock 

ligga på den retoriska kontexten i analysen då Karlberg och Mral menar på att retoriska 

yttringar, det skrivna såväl som det talade alltid är situationsbundna, något universitetsadjunkt 

Bo Renberg instämmer på.58 Enligt Renberg är retorik en utpräglad social aktivitet och menar 

därför att den retoriska analysen måste förankras i ett samhälleligt och kulturellt samanhang.59 

Följaktligen bör man börja analysen med att undersöka faktorer som utöver de faktiska orden 

påverkar sändaren och mottagarens kommunikativa relation, faktorer som exempelvis textens 

genre och publiceringsplattform.60 Genom att fastställa skriftspråkliga och talspråkliga genrer 

skapar vi nämligen en övergripande förståelse för deras karaktär vilket i sin tur påverkar vår 

tolkning av innehållet i en framställning. Beroende på om det är en roman, tidning eller ett 

blogginlägg läser vi således texten olika, då vår tolkning av textens innehåll i hög grad 

påverkas av den förhandsinställning och de förväntningar vi har.61 När man har fastställt 

textens genre går man vidare till att undersöka vilken retorisk genre den tillhör. Den klassiska 

retoriken brukade dela in tal och text i följande: Genus judiciale, Genus deliberativum och 

Genus demonstrativum, denna indelning känns dock föråldrad och jag kommer därför att utgå 

från det retoriska genremönstret som har utvecklats inom det moderna 

kommunikationssamhället: Argumenterande- underhållande och informerande tal.62 

Argumenterande tal syftar kortfattat till att få mottagarna att acceptera en tes och göra den till 

sin medan underhållande tal syftar till att roa och informerande tal syftar till att förmedla 

information och stimulera till lärande.63 

 

Sammanfattningsvis ses språket som handlingar där talaren agerar utifrån en bestämd kontext 

och sina uppfattningar om denna. 64  Enligt Jostein Gripsrud är varje användning av språket 

retoriskt i den mening att det är ett försök att få andra att acceptera, förstå eller uppleva det 

som avsändaren anser, vet och förstår.65 Således kan man se på retorik som ett redskap som 

människan använder sig av för att påverka och övertyg varandras tänkande och beteende.66 

Enligt den retoriska teorin finns det tre medel eller verktyg som talaren förfogar över när hon 

                                                
57 Bo Renberg, Retorikanalys: en introduktion, 1uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2007), s 24. 
58 Ibid, s 12. 
59 Ibid, s 16 
60 Ibid, s 16.  
61 Ibid, s 17. 
62 Ibid, s 18. 
63 Ibid, s 18. 
64 Karlberg och Mral, 2006, s 21. 
65 Gripsrud, 2002, s 196. 
66 Karlberg och Mral, 2006, s 10. 
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ska övertala en publik som är viktiga att ha i åtanke när man analyserar olika texter: Ethos, 

logos och pathos.67 

 

4.1 ETHOS 

Ethos är det känslomässiga övertalningsmedlet där talarens karaktär spelar en mycket viktig 

roll då ethos handlar om att övertyga med hjälp av sin personlighet och den trovärdighet man 

besitter.68 För att ytterligare stärka sitt ethos är det viktigt att talaren genom sitt uppträdande 

och sina ord får mottagaren att känna sig bekräftad och respekterad i hopp om att i sin tur blir 

respekterad av publiken.69 När man analyserar ethos är det viktigt att man tittar på hur talaren, 

eller i mitt fall författaren framställer sin identitet såväl som sitt förhållande till ämnet. Vidare 

kan det vara givande att undersöka huruvida författaren hänvisar till sin egen auktoritet i 

ämnet, om hon skapar en besserwisser känsla eller en mer inbjudande känsla med möjlighet 

till öppen diskussion. Det kan även vara intressant att undersöka om författaren skapar en ”vi-

känsla” i texten där hon hänvisar till gemensamma intressen och värderingar och på så vis 

skapar ett förtroende.70  

 

4.1.2 LOGOS 

Logos är det intellektuella övertalningsmedlet där talaren försöker undervisa och informera 

sin publik såväl som att appellera till mottagarens förnuft och dess rationella förmåga att dra 

slutsatser.71 När man analyserar logos är det viktigt att undersöka i vilken mån och till vilken 

grad talaren använder sig av fakta för att övertyga. Vidare kan det vara givande att undersöka 

huruvida den fakta talaren använder sig av är relevant i relation till textens tes såväl som att 

undersök om hon anpassar sitt retoriska innehåll till publikens förkunskaper.72 När man 

kritiskt analyserar texter och tal är det med andra ord viktigt att man undersöker sättet talaren 

resonerar på, alltså själva logiken i argumentationen, men även huruvida framställningens 

verklighetsbild är övertygande eller inte.73  

 

 
                                                
67 Gripsrud, 2002, s 205. 
68 Karlberg och Mral, 2006, s 32. 
69 Renberg, 2007, s 27. 
70 Karlberg och Mral, 2006, s 32.  
71 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys (Lund: studentlitteratur, 2000), s 89. 
72 Karlberg och Mral, 2006, s 34. 
73 Renberg, 2007, s 29. 
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4.1.3 PATHOS 

Pathos är det övertalningsmedel som syftar till de känslor som talaren försöker väcka hos 

publiken såväl som hos läsaren och sig själv, känslor som hopp, engagemang och förtvivlan. 

Dessa känslor utnyttjar sedan talaren för att lättare kunna övertyga och påverka sin publik.74 

Ett effektivt sätt att väcka andras känslor är enligt Karlberg och Mral att visa sina egna då de 

menar på att känslor smittar av.75 När man analyserar pathos är det viktigt att man dels 

undersöker vilka känslor det är talaren vill väcka, dels hur hon går till väga, men även om hon 

lyckas.76  

 

Sammanfattningsvis utgör ethos, logos och pathos som övertygande medel grunden för all 

argumentation.77 Vidare är det vanligt att man kombinerar de tre, dock är det alltid en eller två 

tillsammans som dominerar.78 

 

4.2 ARGUMENTATIONSANALYS 

Som jag nämnde tidigare är retorikens huvudsakliga mål att övertyga. Följaktligen har 

argumentationsanalysen alltid haft en central plats inom retoriken.79 Att utföra en 

argumentationsanalys kan ses som ett komplicerat projekt då själva argumentationen ofta är 

väldigt invecklad, men eftersom argumenten utgör kärnan i en övertygande text är 

argumentationsanalysen ändock nödvändig.80 När man utför en argumentationsanalys bör 

man inledningsvis börja med att fastställa textens tes, den åsikt som sändaren vill att 

mottagaren skall göra till sin.81  En tes kan komma till uttryck på många olika sätt och det kan 

därför ibland vara svårt att urskilja om det exempelvis är en explicit tes där talarens budskap 

framgår klart och tydligt eller om tesen ligger på ett allmänt plan, vilket innebär att den är 

formulerad som ett påstående.82 Vidare är det inte ovanligt att en talare, när hon tar upp stark 

kontroversiella frågor bygger sitt tal på argumentationer som utgår från en antites för att sedan 

visa sig själv och sitt parti starkt genom att ägna talet åt att motbevisa denna antites.83 När 

man har fastställt talets tes blir nästa steg att utskilja de argument som stödjer tesen, vilket 
                                                
74 Bergström och Boréus, 2000, s 90.  
75 Karlberg och Mral, 2006, s 35. 
76 Ibid, s 34.  
77 Ibid, s 35. 
78 Ibid, s 31.  
79 Renberg, 2007, s 30.  
80 Karlberg och Mral, 2006, s 36. 
81 Renberg, 2007, s 30. 
82 Ibid, s 30. 
83 Ibid, s 31. 
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innebär att man söker ta reda på vilka argument som uppfattas som huvudargument respektive 

stödargument. Vidare är det viktigt att man också undersöker om det finns argument som tar 

upp kritik mot tesen och hur talaren i så fall bemöter kritiken.84 Kort sagt kan man säga att 

argumentens uppgift är att svara på varför man bör agera utifrån talets tes.85 Dock bygger 

argumentets styrka på huruvida hållbart och relevant det är för tesen. Enligt Renberg är ett 

argument endast hållbart, sant eller rimligt när det överensstämmer med vår uppfattning om 

verkligheten. Vidare menar Renberg att så länge mottagaren tror på påståendet så kommer vi 

att uppfatta argumentet som hållbart då människor i praktiken är benägna att värdera 

argument som överensstämmer med deras uppfattning om verkligheten före vetenskapligt 

bevisade argument.86 Det räcker dock inte med att argumenten endast är hållbara, de måste 

även vara relevanta för tesen, vidare är det viktigt att argumentens styrka relaterar till de 

specifika mottagarna.87  

 

Som jag nämnde tidigare utgör ethos, logos och pathos som övertygande medel grunden för 

all argumentation.88 Följaktligen är dessa tre verktyg även viktiga att ha i åtanke när man utför 

en argumentationsanalys. 

 

4.2.1 ETHOSARGUMENT 

Syftet med ett ethosargument är att stärka talaren eller skribentens trovärdighet och auktoritet 

genom att hänvisa till sin profession, status eller personliga erfarenhet inom ett område.89 Mer 

specifikt hänvisar man till den kunskap man besitter, det är inte ovanligt att man också 

hänvisar till andra experter på området för att på så vis stärka den sanning man vill 

förmedla.90 Det primära syftet med ethosargumenteringen blir följaktligen att övertyga 

mottagarna, inte genom rationell insikt dock, utan snarare genom att förlita sig på andra 

personers tänkande och omdöme.91  

 

 

 

                                                
84 Karlberg och Mral, 2006, s 38. 
85 Renberg, 2007, s 31.  
86 Ibid, s 32.  
87 Ibid, s 33. 
88 Karlberg och Mral, 2006, s 35. 
89 Renberg, 2007, s 35. 
90 Karlberg och Mral, 2006, s 40. 
91 Renberg, 2007, s 35. 
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4.2.2 LOGOSARGUMENT 

För att ett logosargument ska vara hållbart och ha någon verkan måste det ge intryck av att 

vara sant eller i alla fall sannolikt. Talarens primära uppgift är att övertyga publiken om att 

den bild av verkligheten hennes argumentation ger är godtagbar, till sin hjälp tar man statistik, 

siffror eller facktermer.92 Vidare bygger logosargumeteringen på två grundläggande typer av 

bevisföring: deduktion och induktion. Deduktiva resonemang bygger på logiska 

tankeoperationer – två premisser och en slutsats, men då formell lokig inte har något med den 

yttre verkligheten att göra menar Renberg att resonemangets hållbarhet vilar på att mottagaren 

accepterar den verklighetsbild premisserna speglar.93 Induktiva resonemang å andra sidan är 

mer beskrivande, det är till exempel inte ovanligt att man använder sig av analogier för att 

stärka sina tal. Vidare bygger resonemangen på att mottagaren själv drar slutsatser som 

bygger på dennes erfarenheter. Syftet med induktiva resonemang är följaktligen att ge 

lyssnaren korta men konkreta exempel på företeelser som det är tänkt att mottagaren, utifrån 

sina egna erfarenheter, ska komplettera för att sedan manipulera henne till att tro att de 

slutsatser som hon dragit gällande resonemanget överensstämmer med verkligheten.94  

Sammanfattningsvis talar logosargument till publikens förnuft och lågiska tänkande.  

 

4.2.3 PATHOSARGUMENT 

Syftet med pathosargumentering är att spela på mottagarens känslor. Genom att måla upp 

potentiella framtidsmöjligheter eller konsekvenser av tidigare beslut, positiva respektive 

negativa, väcker talaren känslor av hopp, engagemang eller ilska. Dessa känslor utnyttjar 

sedan talaren för att lättare kunna övertyga och påverka sin publik. Följaktligen har 

pathosargumentering använts flitigt för att manipulativt framhäva grundläggande och 

moraliska värderingar inom politiska sammanhang.95  

 

4.3 STILNIVÅ 

Syftet med att fastställa stilnivån i en text är att ge läsaren en signal om vilken typ av 

framställning det är frågan om.96 Men innan man fastställer stilnivån är det viktigt att man 

skaffar sig en bild av textens övergripande språkliga karaktär. Med andra ord, är språket 

                                                
92 Ibid, s 33. 
93 Ibid, s 34. 
94 Ibid, s 34. 
95 Ibid, s 36. 
96 Ibid, s 37. 
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abstrakt, konkret, enkelt eller svårt?97 Det är även viktigt att man klargör vilken kontext 

stilnivån förekommer i. Karlberg och Mral menar att man endast kan bedöma en texts stilnivå 

efter att ha fastställt vilken kontext den förekommer i då stilnivå och kontext ofta är beroende 

av varandra.  Stilnivå, precis som genreindelningen, skapar en övergripande förståelse för hur 

talaren eller skribenten vill bli tolkad. Den klassiska retoriken klassificerade språkstilen i tre 

nivåer: högstil, mellanstil och lågstil.98 Högstilen är synonym med traditionell predikan, 

lagtexter och förvaltningstexter, texter som med andra ord är högtidliga och som ofta 

förekommer i socialt sett högre sammanhang.99 Mellanstilen kännetecknas av enkelt men 

korrekt språk och förekommer i nyhetsförmedling.100 Lågstilen präglas av ett ledigare, folkligt 

tal. Jargong, svordomar och slangspråk brukar räkans till lågstilen, en stil som i formella 

samanhang uppfattas som ovårdad.101  

 

5. ANALYS 

Genom att kritiskt studera grupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala 

Victoria och Daniels bröllop!” kommer jag i följande avsnitt att utföra en retoriskanalys av de 

argument som förs på Facebook. Detta genom en tematisk analys där jag studerar 

argumentens specifika karaktär. Jag har ägnat mig helt åt de två grupperna i syfte att få en 

heltäckande uppfattning och djupare förståelse av debatternas innehåll. Jag har medvetet valt 

att inte intervjua någon av medlemmarna från respektive grupp eftersom jag anser att de redan 

existerande texterna/inläggen tilläckliga. 

För att se om argumenten speglar ilska eller uppskattning – om personerna i fråga är 

positivt eller negativt inställda till händelsen - kommer jag att studera inläggen i syfte 

att ta reda på vad för typ av dialog som förs kring ämnet. Detta för att kunna redovisa 

medlemmarnas åsikter kring det kungliga bröllopet såväl som monarkin. 

Som jag nämnde tidigare är det viktigt att man börjar sin retoriska analys med att förankra den 

i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang samt att undersöka textens retoriska genre och 

publiceringsplattform - den retoriska kontexten, då det skapar en övergripande förståelse för 

texten karaktär. Då kontexten, tesen och stilnivån i stort är identiska på respektive grupp 

                                                
97 Karlberg och Mral, 2006, s 45. 
98 Ibid, s 45. 
99 Ibid, s 45. 
100 Ibid, s 46. 
101 Ibid, s 46. 
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kommer jag inledningsvis att göra en kortfattad redogörelse för båda gruppernas kontext, tes 

och stillnivå varpå en mer detaljerad analys av respektive grupp följer. 

 

Jag har medvetet valt att inte namnge personerna som citeras i följande avsnitt. Samtliga citat 

är återgivna exakt som de publicerats varför en del stavfel och talspråk förekommer liksom en 

del meningar börjar med liten bokstav och/eller saknar punkt.      

 

5.1 KONTEXT, TES OCH STILNIVÅ 

Argumenten jag har valt att undersöka är inlägg som publicerats på grupper skapade av och 

för svenska folket på Internetsidan Facebook. ”Vägra betala Victorias bröllop!” grundades 

redan ett år innan Kronprinsessan gick ut med sin förlovning. Inläggen var vid den tiden inte 

lika många utan ökade först den 24 februari 2009, när förlovningen offentliggjordes. 

Frustrationen växten än mer när det tydliggjordes att svenska folket skulle bli tvungna att 

betala för "spektaklet.”102 ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” kom å andra sidan till i 

samband med Kronprinsessans förlovning. Inläggen var som flest i februari och mars 2009 

varefter de har publicerats mer oregelbundet.103   

 

När man utför en argumentationsanalys bör man inledningsvis börja med att fastställa textens 

tes, den åsikt som sändaren vill att mottagaren ska göra till sin.104 Då analyserna bygger på två 

Facebookgrupper och således saknar en primär talare blir det svårt att urskilja en konkret tes, 

huvud- och stödargument. Följaktligen kommer jag att försöka urskilja textens tes, huvud- 

och stödargument utifrån de inlägg jag finner relevanta för analysen.   

 

Syftet med att fastställa stilnivån i en text är att ge läsaren en signal om vilken typ av 

framställning det är frågan om.105 Vidare är det viktigt att man klargör vilken kontext 

stilnivån förekommer i då stilnivå och kontext ofta är beroende av varandra.106 Som jag 

nämnde inledningsvis är argumenten jag valt att undersöka inlägg publicerade på en protest- 

                                                
102 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-21) 
103 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-17) 
104 Renberg, 2007, s 30. 
105 Ibid, s 37. 
106 Karlberg och Mral, 2006, s 45. 
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respektive hyllningsgrupp på Internetsidan Facebook. Vidare är de diskussionsforum på en 

offentlig ”plats” där alla är välkomna att delta. Följaktligen kan man tänka sig att författarna 

inte känner något krav på sig vad gäller språklig korrekthet.  

 

5.2 VÄGRA BETALA VICTORIAS BRÖLLOP! 

5.2.1 GENRE    

Som jag nämnde tidigare brukade man inom den klassiska retoriken delade in tal och text i 

följande: Genus judiciale, Genus deliberativum och Genus demonstrativum, men då denna 

indelning som sagt känns föråldrad har jag valt att utgå från det retoriska genremönstret som 

har utvecklats inom det moderna kommunikationssamhället: Argumenterande- underhållande 

och informerande tal.107 

 

Analysen visar på att gruppens inlägg är ett typiskt exempel på argumenterande tal vars 

övergripande syfte är att få mottagarna att acceptera sin tes och gör den till sin108:  

 

Monarkin är en sista rest av överklassens månghundraåriga förtryck av folket... men men, 

gamla fina traditioner är ju värda att bevara! Grundtankar i demokratin: alla människors 

lika värde och att alla människor är lika inför lagen väger visst inte tungt emot glitter och 

glamour. Det är sorgligt att detta lite liknar d...e romerska kejsarnas gladiatorspel - ge 

folket skådespel så glömmer de snart att de är hungriga och fattiga. Avskaffa monarkin så 

får familjen Bernadotte försörja sig bäst de kan. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå 

till vare sig Victorias bröllop eller apanage till C-G (ser t ex hellre att de går till 

arbetsmarknadsåtgärder i Trollhättan i dessa dagar) !! Och tänk på ... det är val snart, titta 

på vad de olika partiernas partiprogram säger i frågan innan ni röstar!!!.109  

 

Genom att använda ord som ”avskaffa monarkin” samt sätta sig själv och grundtankarna för 

en fungerande demokrati i relation till monarkin som en förlegad institution framhäver 

författaren sin tes klart och tydligt. Vidare kan man tolka det som att hon på ett allmänt plan 

försöker övertala resterande medlemmar att välja ett parti som står för avskaffandet av 

monarkin så att de förstår relevansen i argumentet samt accepterar hennes tes och gör den till 

                                                
107 Renberg, 2007, s 18. 
108 Ibid, s 18. 
109 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2009-02-26, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-12) 
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sin. Huruvida någon tar till sig hennes tes och gör den till sin går dock inte att fastställa, vad 

man däremot kan fastställa är att den överensstämmer med gruppens tes.  

 

5.3 ARGUMENTATIONSANALYS 

5.3.1 TES 

Enligt mig utgörs tesen av gruppens namn: ”Vägra betala Victorias bröllop!,” en tes som jag 

skulle vilja klassa som explicit då den klart och tydligt framhäver gruppens budskap.110 

Vidare blir ett argument som:  

 

Absolut ett nej till att betala ett ’kungligt’ bröllop.. Lägg pengarna på det som behövs.. 

sjuka, gamla, barn, arbetslösa mm istället.. skattepengar ska gå till dom som behöver 

dom!!! inte till ett bröllop som dom kan betala för själva..111  

 

ett tydligt huvudargument till gruppens tes. Här blir det tydligt att argumentet svarar på varför 

vi bör agera utifrån talets tes (”Vägra betala Victorias bröllop!”) således blir argumentet 

hållbart och sant då det överensstämmer med deras uppfattning om verkligheten, vilket i detta 

fall är att pengarna bör gå till samhället och inte till ett kungligt bröllop.112  

 

Analysen visar på att det förekommer argument som tar upp kritik mot tesen, vilket ett inlägg 

som följande tydliggör:  

 

Det måste vara jobbigt för er alla att betala 1,55 kronor för vår kronprisessas bröllop. 

Buhuhu ååh jag kommer gå i personlig konkurs. Vet ni att staten har ett apanage till 

kungafamiljen?113   

 

Argumentet är både relevant och relaterar till de specifika mottagarna, men då medlemmarna 

inte verkar vara öppna för diskussion bemöts argumentet med ett relativt nedlåtande gensvar:  

 

                                                
110 Renberg, 2007, s 30. 
111 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-27, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-12) 
112 Renberg, 2007, s 32. 
113Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-01-07, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-12) 
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men snälla vän. tror du slott m.m ger staten intäkter? De kostar multum att underhålla och 

driva - med hjälp av statliga bidrag, precis som alla andra museer & kulturinstitutioner.114 
 

5.3.2 ETHOS 

Ethos spelar en central roll i diskussionerna genom den gemenskap av frustration och avsky 

som medlemmarna gör oss delaktiga i. Det skapas en ”vi-känsla” i gruppen som bygger på att 

författaren hänvisar till gemensamma intressen och värderingar, i detta fall ett gemensamt 

avsky mot Kronprinsessan och monarkin i helhet, 115 vilket ett citat som: ”Död åt monarkin 

och länge leve jämställdheten!” 116 tydliggör. Analysen visar på att det även skapas en tydlig 

”vi-och- dom” stämning genom att de sätter kungafamiljen i relation till sig själva och 

samhället då de i överlag bygger upp sina argument kring ord som ”varför ska vi”, ”dom kan 

väl” och ”dom har väl”: 

 

helt åt helvete är det! varför ska jag (vi) betala deras bröllop. jag vet genom mitt arbete 

att det levererats speciell gatusten för hundratusentals kronor från småland som ska 

fungera som nån form av kantsten vid bröllopet. Dessa transporteras upp till stockholm 

med lastbil och kommer efter bröllopet inte att ha någon funktion!!!! det är fan i mej 

sanslöst!117 

 

Vidare stärks gemenskapen genom att medlemmarna bekräftar varandras åsikter och 

ställningstagande då de emellanåt skriver att de instämmer med föregående talare. Därtill 

skapar författarna en inbjudande känsla med möjlighet till diskussion genom att konstruera 

inlägg som är möjliga att kommentera på: ”Borde det inte vara lika självklart att gå ur 

institutionen monarkin som att gå ur kyrkan?”118 Således skapas en medierad offentlighet i 

form av en från- och- till argumentation mellan en mångfald människor.119  

                                                
114 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-01-08, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-12) 
115 Karlberg och Mral, 2006, s 32. 
116 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-09, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search (Kontrollerad 2010-05-
11) 
117 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-11, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-13) 
118 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-23, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-13) 
119 Slevin, 2000, s 184. 
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5.3.3 LOGOS 

Analysen visar på att det förekommer ett fåtal inlägg där medlemmarna använder sig av 

relevant fakta för att informera mottagarna om hur mycket kungahuset redan kostar det 

svenska samhället:  

 

’Det sammanlagda anslaget till hov- och slottsstaten nästa år är 125 miljoner kronor.’120  

 

Vad fick du själv i löneförhöjning? Kungen fick 12miljoner mer i appanage.121 

  

Här blir det tydligt att författarna försöker appellera till mottagarens förnuft och dess förmåga 

att dra slutsatsen:  

 

Det är juu helsjukt att vi skattebetalare ska betala ändå mer till Sveriges redan bäst 

betalda sociafall....122 

   

Samtidigt visar analysen på gruppens generella brist på saklig argumentering såväl som 

författarnas ovilja till att föra en demokratisk diskussion.123  Flertalet av de författare som har 

kommit med motargument till det som skrivs har blivit bemötta med otrevliga och 

värdeladdade ord som: 

 

Ditt sätt att uttrycka dig säger allt, dvs det är inget att ta någon notis om.  

 

Du ger blonda flickor dåligt ryckte..hela sverige skrattar..124  

 

                                                
120 Mattias Croneborg, ”14 miljoner till kungligt bröllop”, Riksdag & Departement, Publicerad 2009-
11-26 http://www.rod.se/beslutat-i-riksdagen/10-miljoner-till-kungligt-brolopp-/ (Kontrollerad 2010-
06-05) 
121 Daniel Alsén, ”Regeringen ger kungen över 100 miljoner nästa år”, politikerbloggen.se, Publicerad 
2007-12-20, http://www.politikerbloggen.se/2007/12/20/7801/ (Kontrollerad 2010-06-05) Facebook, 
”Vägra betala Victorias bröllop!”, Inlägg med referens till hov- och slottsstaten publicerades 2010-04-
14, inlägg med referens till löneförhöjning publicerades 2010-05-27, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search (Kontrollerad 2010-06-
05) 
122 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-05-10, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-13) 
123 Renberg, 2007, s 33. 
124 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg av två olika personer publicerade 2010-04-10, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search (Kontrollerad 2010-05-
11) 



 
29 

Vidare bygger ett fåtal inlägg på vad man inom retoriken kallar för deduktiva resonemang 

vilket bygger på logiska tankeoperationer – två premisser och en slutsats:  

 

Folk som vill ha kvar monarkin är gammelmodiga, de tycker att det är mäktigt och fint 

och elegant med sånt. Men så som världen moderniseras, evolveras bör allt göra det med 

tankte på att folk tröttnar på det gamla. Visst har monarkin sin historia det har allt och allt 

får det till slut. Därför ska man se framåt och int...e bakåt. Om vi ska leva i ett 

demokratiskt samhälle där folket ska kunna få välja om de vill betala någons bröllop är 

det upp till dem att bestämma. Om alla ska arbeta för brödfödan ska väll de med?125 

 

• Monarkin samt de som vill ha kvar den är gammalmodiga. (Premiss) 

• Världen moderniseras och evolveras således bör allt göra det. (Underpremiss) 

• Därför ska man se framåt, med andra ord avskaffa monarkin (Slutsats) 

 

Resonemanget blir hållbart då analysen visar på att mottagarna accepterar den verklighet som 

premissen speglar då större delen av debattinläggen fokuserar på monarkin som en förlegad 

institution och därför bör avskaffas:126  

 

Tragiskt att inte fler republikaner får denna insikt. Socialdemokraterna är ju republikaner 

exemplevis. Men tyvärr så verkar de inte prioritera frågan så värst högt..   

 

Håller med dig till 1000000000%127 

 

5.3.4 PATHOS 

Rent generellt visar analysen på att de argument som förs i gruppen är extremt känsloladdade 

och det blir här tydligt att flera av författarna använder sig av det övertygande medlet pathos 

dels genom moralisk argumentering men även genom att refererar till känslosamma 

situationer som exempelvis128: 

                                                
125 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-21, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-10) 
126 Renberg, 2007, s 34. 
127 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg med referens till Socialdemokraterna 
publicerades 2010-04-23, inlägg som håller med publicerades 2010-04-21, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-10) 
128 Karlberg och Mral, 2006, s 35. 
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min mobil är i två delar, jag har inga hela skor, knappt mat för dagen, räkningar hopar sig 

o man gråter mer än man skrattar osv osv... men jag ska vara med o betala 

mångmiljonärers bröllop?????? (har en egen kille, vi har inte ens haft råd med egna ringar 

än!)OM DE NU ÄR SÅ FATTIGA SÅ KOSTAR INTE EN VIGSEL I RÅDHUSET 

MÅNGA KRONOR!!!!!!!!!  

 

Se till att våara skattepengar kommer dit de ska, vård,skola,omsorg samt i dessa tider 

omskolningsprogram för alla som har blivit varslade under senaste tid. Se till att vi får 

valtua av våra skattepengar. Synd att denna regering älska de kungliga.  

 

I finanskristid när folk förlorar sina jobb och företag är det rent motbjudande att 

skattebetalarna förväntas betala ett prinsessbröllop. Äckligt.129  

 

Genom att sätta bröllopet och (enligt dem) alla onödiga kostnader i relation till den misär som 

det svenska folket befinner sig i såväl som den ekonomiska kris vi drabbats av framhäver 

författarna regeringens skyldighet att engagera sig mer i samhället än i ett prinsessbröllop. 

Detta leder i sin tur till att författarna väcker känslor av engagemang och ilska hos läsarna, 

känslor som författarna ämnar utnyttja för att övertyga en sådan stor grupp som möjligt.130 

 

5.4 STILNIVÅ 

Analysen visar på att argumentens språkliga karaktär är enkelt och konkret, vilket ett citat 

som: ”ner med monarkin”131 tydliggör. Vidare är argumenten ett typiskt exempel på vad man 

inom den klassiska retoriken kallar för lågstil, en stil som präglas av svordomar, slangspråk 

och jargong:  

 

inte fan betalar de mitt bröllop fast än att det förmodligen är några miljoner kroner 

billigare.. jävla överklass-sittare!! skaffa ettj obb å betala ditt egna jävla bröllop..  

 

                                                
129 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, alla tre inlägg publicerades 2009-02-26, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search (Kontrollerad 2010-05-
11) 
130 Bergström och Boréus, 2000, s 90. 
131 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg publicerat 2010-05-01, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-14) 
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Såg i ’blaskan’ att Vickan skulle förlova sig idag med sin Äppelbo snubbe.....Hoppas att 

’familjen! håller koll på piset av ringen, som skattebetalare vill då inte inte jag vara med 

och sörja för en förlovningsring för över 500 kr, när Sverige svälter och mår dåligt i dessa 

kristider :) Och vem vill vara med och betala... ett bröllop i miljonklassen när 

medborgarna i landet lever i otrygghet ochhar blivit utan jobb och meddet sina 

rättigheter.....Näää upp till bojkott! Vill Monarkisterna ha något gulligt att se på tv, kan 

dom väl titta på reprisen av Big Brother :)132 

 

Genom att använda ett ledigare och mer talspråksnära uttryckssätt skapar medlemmarna en 

avslappnad och inbjudande plats där olika individer kan träffas och samtala om de absurda 

mängder pengar kungafamiljen gör av med på bröllopet. Således blir Facebook en arena för 

demokratisk debatt där en borgerlig offentlighet kan mötas för interaktion. Tyvärr uppfattar 

jag sättet de uttrycker sig på som ovårdat och ganska aggressivt då många av inläggen som 

publiceras bevisligen präglas av svordomar.  

 

5.5 VÅGA BETALA VICTORIA OCH DANIELS BRÖLLOP! 

5.5.1 GENRE 

Analysen visar på att gruppens inlägg är ett typiskt exempel på argumenterande tal då många 

av debatterna som florerar på ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” bygger på den 

ekonomiska vinst Sverige kommer att göra på bröllopet: 

 

Karl Knugen verkar definitivt vara vilsen. Hoppas han trivs i sitt republikanska hat och 

sin bristande respekt för demokratiska beslut.  

 

Med tanke på hur mycket pengar detta bröllop lär dra in i extra turism mm, så är det 

ytterst futtigt att gnälla om litet extra pengar. Vill vi att detta ska bli en representativ 

händel...se för Sverige, så får vi faktiskt stå ut med litet extra utgifter. Vill vi hellre stå i 

skammen med att kungafamiljen firar bröllopet med endast nära och kära, medan resten 

av världen häpnar över det svenska folkets snålhet och missunsamhet?  

Om ni inte gillar vår svenska monarki -flytta till Finland då!133 

                                                
132 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, inlägg med referens till överklassittare publicerades 
2010-04-11, inlägg med referens till Big Brother publicerades 2009-02-24, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-05-14) 
133 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-06, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-14) 
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Genom att sätta den lilla summa pengar den gemene mannen tvingas betala i relation till den 

ekonomiska stimulans bröllopet har för svensk handel såväl som det eventuella PR-värde 

bröllopet frambringar internationellt framhäver författaren sin tes klart och tydligt. Vidare blir 

argumentet hållbart då mottagarna accepterar hans tes och gör den till sin134: 

 

håller med patrik olsson. Är så trött på den svenska mentaliteten. Gnälliga snåla martyrer 

som inte fattar att de futtiga kronorna bröllopet kostar är en droppe i havet och skulle inte 

göra skillnad alls om de inte betalades ut. Testa att vara glad för att deras kärlek segrat 

och inse att det är vårt lands angelägenhet... att göra deras bröllop så stort och pampigt att 

världen häpnar. Testa tanken att glädjas! Gnällspikar!135  

 
 
5.6 ARGUMENTATIONSANALYS 

5.6.1 TES 

Enligt mig utgörs tesen av gruppens namn: ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!,” en 

tes som jag skulle vilja klassa som explicit då den klart och tydligt framhäver gruppens 

budskap.136 Vidare blir ett argument som: 

 

Det är ju inte så att de tar pengarna och åker till Maldiverna, de läggs på företag och 

tjänster här i Sverige så det är en fantastisk stimulans för Svensk Handel. Hade vår 

prinsessa varit som prinsessan av Monaco kanske det inte hade varit så roligt, men vickan 

och Daniel är BRA för Sverige. Det är bra PR, det är mång...a internationella blickar som 

kommer att riktas hitåt och det är bara bra. Hurra hurra hurra!!!!!137 

 

ett stödargument till gruppens tes. Här blir det tydligt att argumentet svarar på varför vi bör 

agera utifrån talets tes (”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”). Således blir argumentet 

hållbart och sant då det överensstämmer med deras uppfattning om verkligheten, vilket i detta 

fall är att vi inte förlorar något på att betala för bröllopet då det stimulerar den svenska 

ekonomin.138 

                                                
134 Renberg, 2007, s 18. 
135 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-08, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-14) 
136 Renberg, 2007, s 30. 
137 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-05, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-14) 
138 Renberg, 2007, s 32. 
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Analysen visar på att det också förekommer argument som tar upp kritik mot tesen:  

 

Kan man inte bara acceptera att om man inte vill betala en annans bröllop, oavsett 

kostnad, så ska man inte behöva göra det heller. Ingen ska väl komma och kräva att man 

ska betala deras bröllop för helvete. Det ska vara frivilligt. Vill man betala det, så gör det, 

för allt i världen. Men vill man inte göra det så ska ...man inte få skit för att man låter bli 

heller. Jag själv vill definitivt inte betala deras skit, ska dom gifta sig så får dom fanimej 

stå för det själva också.139 

 

Argumentet är både relevant och relaterar till de specifika mottagarna, ett argument som 

bemöts på ett tämligen pedagogiskt vis:  

 

Det är mycket jag inte vill betala för i samhället, men dessvärre kan man inte välja bort de 

delar som inte passar en.140 

 

5.6.2 ETHOS 

Analysen visar på att diskussionerna på ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” präglas 

av glädje och förhoppningar som medlemmarna gör oss delaktiga i. Därtill skapas det en ”vi-

känsla” i gruppen som i detta fall bygger på deras gemensamma uppskattning för 

Kronprinsessan och monarkin: 

 

Vad vore Sverige utan kungafamiljen? Det skulle kosta enormt mycket mera med en 

presidentfamilj som skall bytas ut med jämna mellanrum. Och så mycket tråkigare. Tänk 

om Kungen också fick vara statsöverhuvud. Han kunde omge sig med många kunniga 

rådsmän så som kungarna gjorde förr. 

När Viktoria blir drottning kommer Sver...ige att få en enorm status bland alla länder i 

världen.141 

 

                                                
139 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2010-03-26, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
140 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-07, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
141 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-09 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
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Vidare stärks gemenskapen och ”vi- känslan” genom att medlemmarna bekräftar varandras 

åsikter och ställningstagande: 

 

Håller med till fullo med Marie Lindqvist Essavi och Ulf G Johansson m fl! Gläds åt ett 

fantastiskt bröllop och att de har fått varann - Äntligen! Vilken PR för hela Sverige! Att 

ett tillstånd som fin kärlek får återspegla vårt land är bara att tacka för! Ge för att 

ge....♥142  

 

Här visar författaren att hon respekterar Marie och Ulfs åsikter, blir då själv respekterad och 

stärker på så vis sitt ethos.143 Analysen visar också på att många i gruppen skapar en 

inbjudande känsla med möjlighet till diskussion då de konstruerar sina argument kring öppna 

frågor:  

 

Jag vill inte betala! 

Hur tänker alla dessa människor som ständigt säger detta? Hur pass bittra är ni? Ok ni 

tycker inte att detta bröllop är spännande, men uppenbarligen så finns det några miljoner 

människor i sverige som tycker att det är intressant! Är det inte skäl nog till att staten 

skall betala? Jag tycker inte ...heller om alla enskilda utgitsposter i statens budget, men 

inte driver jag kampanj för de! Eller det kanske jag borde! Vägra betala för fikat på 

livsmedelsverket!144 

 

Således skapas en medierad offentlighet i form av en från- och- till argumentation mellan en 

mångfald människor.145  

 

5.6.3 LOGOS 

Analysen visar på att medlemmarna inte använder sig av någon kontrollerbar fakta som 

styrker deras argument kring varför vi ska betala för Kronprinsessans bröllop. Medlemmarna 

refererar emellertid till spekulationer som den svenska handeln bland annat har gjort:  

 

                                                
142 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-08, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
143 Renberg, 2007, s 27. 
144 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-06-17, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 2010-05-13) 
145 Slevin, 2000, s 184. 
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Jag blir så förvånad över allt jäkla klagande på bröllopet! Svensk handel spekulerar att 

bröllopet kommer bidra med ca 2,5 miljarder kronor extra till detaljhandeln. 

Fettisdagskungörandet spred hopp hos svenska folket mitt i lågkonjunktur. Men alla 

pratar ändå bara kostnader. Svenskt minsann. Jag tror att handel och br...öllop och 

bröllopspresenter bidrar till att göra alla rikare. Kungar som vanligt folk.146 

 

När författaren hänvisar till spekulationer gjorda av svenskt näringslivs största 

medlemsorganisation147 blir det tydligt att hon försöker appellera till mottagarens förnuft och 

dess förmåga att dra slutsatsen:  

 

Bröllopet ger fett med cash till sverige genom alla turister. Go kungahuset !148 

 

Vidare demonstrerar debattinläggen att medlemmarna är relativt öppna för en demokratisk 

diskussion och saklig argumentering.149 De fåtal författare som har kommit med motargument 

har bemöts med relevanta och frustrerade svar som: 

 

Jag har ingen lust att betala för de 14st polisvans som står utanför råsunda varenda jävla 

fotbollsmatch! Men du kanske anser att det är helt ok att betala för det varje match som 

spelas pga huliganernas jävligheter. Tänk dig själv vad det kostar att ha ca. 14 polisbilar 

med personal i varje fordon i lön och underhåll gånger alla matcher under en säsong!150 

 

Författaren använder sig här av en analogi för att stärka sitt argument. Genom att dra en 

liknelse till en händelse som han ofrivilligt tvingas betala för exemplifierar han att det är lika 

orimligt att behöva betala för poliskravaller som ett bröllop.151  

 

                                                
146 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-08-04, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 2010-05-13) 
147 Svensk Handel, ”Svensk Handel”, svenskhandel.se, http://www.svenskhandel.se/Om-Svensk-
Handel/ (Kontrollerad 2010-05-15) 
148 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2010-02-25, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-15) 
149 Renberg, 2007 s 33. 
150 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2010-04-15, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-15) 
151 Renberg, 2007 s 35. 
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Utöver detta visar analysen på att författarna inte använder sig av deduktion eller induktion i 

deras bevisföring då flera av debattinläggen består av gratulationer och hyllningar till 

monarkin: 

 

Jag är så glad för Victorias skull! - jag säger ÄNTLIGEN ! :)  

 

Självklart vill jag vara med och bidra till Viktoria och Daniels bröllop. Länge leve det 

Svenska Kungahuset, glitter, glamor, pompa och ståt!!! Det här är det bästa som hänt 

Sverige sen Kungen och Silvia gifte sig.152 

 

5.6.4 PATHOS 

Pathos är det övertygelsemedel som dominerar och sätter sin prägel på denna grupp. Som 

besökare blir man upprymd av medlemmarnas glädje och affektion till Kronprinsessan och 

monarkin som helhet: 

 

Visst är det fantastiskt att de äntligen ska gifta sig, jag kommer garanterat stå med en 

flagga i handen och kasta blommor framför kortegen genom stan, liksom så många andra. 

Man ska glädjas åt andra, livet vore fattigt om avundsjuka och jantelagen övervann allt. 

Utöver det ger bröllopet positiva effekter för ekonomin..., det beräknas dra in ca 2.5 

miljarder på enbart de veckorna kring bröllopet ( detaljhandeln kommer få sig ett enormt 

sving) samt givetvis ett ökat turistflöde. Hotell och restauranger kommer vara fullbokade 

såfort datum är fastslaget och intäkter för detta kommer var ca 200miljoner. Det är rätt 

stora siffor som är BRA för SVERIGE. Att bröllopet sker 2010 är inte en slump, det är då 

200år sedan Bernadotte kom till Sverige. Detta är inte enbart en kärleksförklaring mellan 

två personer, det är i huvudsak ett noga övervägt beslut för Sverige som land.153  

 

Genom att sätta bröllopet i relation till de positiva effekter det har för den svenska ekonomin 

målar författaren upp potentiella framtidsmöjligheter som är bra för Sverige. Vidare 

framhäver personen att bröllopet markerar en viktig milstolpe i den svenska historien såväl 

som det fantastiska i att Kronprinsessan och Herr Daniel Westling äntligen ska få giftas sig 

                                                
152 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg nr 1 publicerades 2009-08-27, 
inlägg nr 2 publicerades 2009-03-06, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-15) 
153 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-16, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
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samt det ofina i att vara biter och avundsjuk. Sammanfattningsvis leder argumentet till att 

författaren väcker känslor av hopp, ödmjukhet och engagemang hon läsarna, känslor som hon 

ämnar utnyttja för att övertyga en sådan stor grupp som möjligt om varför vi ska betala för 

bröllopet.    

 

5.7 STILNIVÅ 

Analysen visar på att argumentens språkliga karaktär är enkelt och konkret. Rent generellt är 

ordvalen väldigt simpla och analysen tyder på att medlemmarnas fokus ligger på att få deras 

åsikter och röster hörda: ”Vi ska vara stolta över vårt kungahus! Det är vår prinsessa vi talar 

om här!154  Därutöver visar analysen på att argumentens stilnivå är låg: 

 

E såååååååååååå trött på dessa tomtar som klagar & klagar. När det gäller 

fotbollsmatcher, derbyn & som nu tex Davids Cup matchen. Då hör man ingenting!!! 

Förstå hur mkt pengar som går åt till sådana saker. Men sedan när det gäller ett bröllop, 

då jädran ska det klagas!!! Jag betalar mer än gärna dessa få kronor, som d...et blir 

per/person. Sedan hör man att de ska betala bröllopet som vi vanliga människor... 

SUCK!!! Kungafamiljen är inga’vanliga’ människor, Är det så svårt att förstå? Dock är 

jag väldigt förvånad över denna uppslutning i dessa grupper ’vägra betala osv’ har fått. 

Men, men.. Det finns ju något som heter den ’dumma massan’.....155 

 

Genom att använda ett ledigare och mer talspråksnära uttryckssätt skapar medlemmarna en 

avslappnad och inbjudande plats där olika individer kan träffas och samtala om det fina i att 

Kronprinsessan äntligen får sin Daniel såväl som den ekonomiska vinsten Sverige kommer att 

göra på bröllopet. Således blir Facebook en arena för demokratisk debatt där en borgerlig 

offentlighet kan mötas för interaktion. Flertalet av de inlägg som har publicerats på ”Våga 

betala Victoria och Daniels bröllop!” har sammanfattningsvis varit glädjefyllda och rationella, 

men även frågande, med undantag för ovanstående, det vill säga.   

 

 

 

                                                
154 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-02, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 
155 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, inlägg publicerat 2009-03-08, 
http://www.facebook.com/home.php?filter=lf#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-05-18) 



 
38 

6. SLUTDISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att utföra en retorisk analys av de argument som förs bland 

gruppmedlemmarna för Facebookgrupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga 

betala Victoria och Daniels bröllop!”. Mer specifikt var syftet att ta reda på om det förs en 

kommunikativ dialog i frågan kring för och emot det kungliga bröllopet på Facebook; hur 

denna dialog är uppbyggd samt vad det kungliga bröllopet har för betydelse för medlemmarna 

på respektive grupp.  

 

Genom att göra en kvalitativ studie av respektive Facebookgrupp kan man fastställa att det 

förs en kommunikativ dialog såtillvida att den är ömsesidig och öppenhjärtig mellan de 

likasinnade medlemmarna. Men samtidigt blir diskussionerna, framför allt på ”Vägra betala 

Victorias bröllop!” polariserade då parterna har svårt att upprätthålla någon form av neutral 

ställning till ämnet i och med att debatterna bevisligen är väldigt känslosamma, på gränsen till 

personliga. Följaktligen kan man utifrån analyserna fastställa att pathos är det 

övertalningsmedel som dominerar på ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala 

Victoria och Daniels bröllop!”; medlemmarna i respektive grupp använder sig av ett väldigt 

känsloladdat språk i deras beskrivning, vilket klart och tydligt går emot Habermas krav på en 

fungerande offentlighet liksom Slevins syn på Internet som ett medium som främjar en 

deliberativ medierad offentlighet, då åsikterna bevisligen inte är olikartade. Huruvida Internet 

som ett socialt medium främjar en deliberativ medierad offentlighet kan jag inte yttra mig om, 

men utifrån de analyser jag har genomfört ser jag att framförallt ”Vägra betala Victorias 

bröllop!”, som är en större grupp än ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, 

problematiserar Slevins bild av Internet och dess förmåga att skapa en deliberativ medierad 

offentlighet. Detta då jag anser att emotgruppen ”Vägra betala Victorias bröllop!” inte skapar 

en neutral plats där individer kan möta olikartade åsikter, i och med att det som publiceras är 

väldigt ensidigt.  

 

För att en deliberativ medierad offentlighet ska fungera måste det finnas utrymme för 

mångsidiga åsikter som inte direkt avfärdas, annars blir det svårt att forma logiska 

slutsatser.156 ”Vägra betala Victorias bröllop!” tillskillnad från ”Våga betala Victoria och 

Daniels bröllop!” hänvisar förvisso till artiklar publicerade på olika tidningsplattformer, 

artiklar som används för att förlöjliga monarkin eller förtydliga de enorma summor pengar vi 

                                                
156 Slevin, 2002, s 186 
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tvingas betala.157 Enligt mig bekräftar artiklarna samt inläggen som följer Habermas syn på 

medborgarna som kunder som låter sig manipuleras av massmedia då större delen av inläggen 

grundas på den mediebevakning tv och tidningar tillhandahåller.158 Således kan jag delvis 

hålla med Habermas om att det offentliga rummet endast fungerar så länge diskussionerna tar 

formen av en rationell debatt. Man bör försöka applicera Habermas ideal på Internet – att det 

ska vara en plats där man för en rationell, eftertänkt och öppen diskussion – annars kommer vi 

aldrig att kunna upprätthålla en deliberativ medierad offentlighet159. Vi kommer med andra 

ord aldrig att kunna skapa en ny offentlighet anpassad för den gemene mannen om vi enbart 

är intresserade av att säga positiva respektive negativa saker som inte bygger på legitim fakta. 

Följaktligen kommer Internet aldrig att bli en arena för politisk debatt och vi (den borgerliga 

offentligenheten) kommer aldrig att utvecklas om vi inte kan tänka oss att vara öppna för alla 

typer av argument. Jag håller med Habermas om att det måste finnas ett gemensamt intresse 

för sanningen, vilket då innebär att man måste vara öppen för olikartade synpunkter. Men jag 

vidhåller mitt tidigare ställningstagande om att Facebook skapar en deliberativ medierad 

offentlighet såtillvida att det är ett ”Non-localized space” där man kan erhålla information 

samt att mycket av det som skrivs på ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala 

Victoria och Daniels bröllop!” inte är avhängig en dialogisk konversation.  

 

Med stöd i de analyser jag utfört kan jag konstatera att Facebook snarare främjar en 

Internetbaserad medierad offentlighet grundad i Slevins utveckling av Thompsons teori än en 

deliberativ medierad offentlighet.160 Facebook är en ”Non-localized space” då den inte är 

bunden till en specifik tid eller plats, den skapar en dialogisk plats genom spridning av 

symboliska former på grupperna ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala Victoria 

och Daniels bröllop!” samt erbjuder möjligheten till en dialog uppbyggd kring en från- och 

till- argumentation mellan en mångfald människor.161 Vidare skapar ”Vägra betala Victorias 

bröllop!” och ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” en ”Open-ended space” genom att 
                                                
157 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=searc
h (Kontrollerad 2010-06-07) 
158 Laila Niklasson, ”Medborgarbildning i lokalsamhället: Offentlighet”, Pedagogiska 
Resurser: Folkbildningsnätet, (2002), kapitel 4, s 61. Publicerad 2003-06-18, ändrad 2004-12-
20, http://www.resurs.folkbildning.net/download/95/medborgarbildningkap4.pdf. 
(Kontrollerad 2010-05-03) 
159 Olsson, ”Politiskt deltagande i den digitala tidsåldern” i Internet, medier och 
kommunikation, 2002, s 216. 
160 Slevin, 2000, 183. 
161 Ibid, 183f. 
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tillhandahålla en kreativ och okontrollerbar plats där gammal som ny information kan florera 

fritt.162 Därtill visar analyserna att både ”Vägra betala Victorias bröllop!” och ”Våga betala 

Victoria och Daniels bröllop!” främjar Slevins fjärde och sista drag ”A plurality of non-

present producers and recipients” som bygger på att individer tillåts delta i en offentlighet 

som inte förhindrar en från att komma med gensvar,163 vilket en mångfald medlemmar på 

framför allt ”Vägra betala Victorias bröllop!” gör i form av instämmande och positiva svar.164  

  

För att återknyta till min fråga gällande vad det kungliga bröllopet har för betydelse för 

medlemmarna på respektive grupp så kan man utifrån respektive analys fastställa att varken 

bröllopet eller monarkin på ”Vägra betala Victorias bröllop!” har någon nationell betydelse. 

Gruppmedlemmarna anser att ”vi” (det vill säga det svenska folket) definitivt inte tjänar något 

på att ha monarkin kvar – att kungafamiljen är förlegad. Man menar att kungafamiljen är 

vanliga människor precis som ”vi” och således inte bör behandlas annorlunda; de kostar 

pengar och är Sveriges bäst betalda ”socialfall”. Medlemmar på ”Vägra betala Victorias 

bröllop!” menar att monarkin bör avskaffas eftersom det inte är demokratiskt att ha en 

institution där det innebär att man ärver rollen som stadshuvud.165 Sammanfattningsvis blir 

det tydligt att medlemmarna på ”Vägra betala Victorias bröllop!” är emot bröllopet och 

monarkin i sin helhet, som besökare på forumet får man bevittna den enorma ilska gruppens 

medlemmar hyser gentemot kungafamiljen genom de värdeladdade ord som publiceras. Det 

blir tydligt att ”Vägra betala Victorias bröllop!” endast välkomnar människor som delar 

gruppens åsikter och värderingar och det blir, för att återknyta till analysen, återigen tydligt att 

ethos spelar en central roll i diskussionerna genom den gemenskap av frustration som man 

som besökare får ta del av.  

 

På ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” tycker man å andra sidan att monarkin har en 

representativ betydelse och att Kronprinsessan är ”gullig”. Man kan urskilja en hel del 

argument för det kungliga bröllopet: man anser att det finns ett PR-värde med monarkin, att 

Sverige rent ekonomiskt faktiskt tjänar på bröllopet, att det är en fantastisk händelse som man 
                                                
162 Ibid, 184. 
163 Ibid, 184. 
164 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-06-07) 
165 Facebook, ”Vägra betala Victorias bröllop!”, 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=6786339601&v=wall&ref=search 
(Kontrollerad 2010-06-07) 
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(folket) ska glädjas åt, att monarkin är en del av den svenska historien – att monarkin 

symboliserar Sverige som land och nation och att det faktiskt är demokratiskt med en 

kungafamilj eftersom majoriteten av det svenska folket vill bevara monarkin.166 

Sammanfattningsvis får man som besökare en uppfattning av att medlemmarna på ”Våga 

betala Victoria och Daniels bröllop!” är för bröllopet och bevarandet av monarkin och att de 

känner en viss förkärlek till Kronprinsessan genom alla fina ord och lyckohälsningar de 

skriver.   

 

Vad som är beklagligt med grupper som ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” och i 

synnerhet ”Vägra betala Victorias bröllop!” är att de underminerar visionen om Internet som 

ett redskap för demokratisk debatt; de skapar istället en ensidig ”mötesplats” där alla som 

delar ett gemensamt intresse kan träffas och vädra sina åsikter. Men, vad som är viktigt att 

komma ihåg är att dessa grupper endast representerar en liten del av det svenska folket, den 

del som faktiskt orkar ”gå ut” och visa deras känslor, de som har ett behov av att få sin röst 

hörd oavsett om det får någon respons. Således förtydligar ”Vägra betala Victorias bröllop!” 

och ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!” Thompsons bild av den medierade 

offentligheten som en ”space of the visible” – en plats upprättad av handlingar som via 

processer av symboliska utbyten har gjorts tillgängliga och synliga i den medierade 

offentligheten.167 Avslutningsvis kan jag konstatera att Facebook snarare främjar en 

blandning av ”space of the visible” och Slevins utveckling av medierad offentlighet än en 

deliberativ medierad offentlighet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                
166 Facebook, ”Våga betala Victoria och Daniels bröllop!”, 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=54592692161&ref=ts (Kontrollerad 
2010-06-07) 
167 Slevin, 2000, s 181. 
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