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Abstract 
The purpose of this essay was to investigate how a functional and committed online community 

was established. We have analyzed a Facebook group named "On Edge - a community for girls 

who seeks adventures" to explore how On Edge is communicating to create dedication and 

identification amongst its members in their online community. The study has combined 

theories such as social identity theory, prosumption, participatory culture and mediatization 

theory. We have used a multimodal analysis to analyze the administrators and the members 

posts on Facebook, an online survey for On Edge’s members to answer and an interview with 

the founder of the community, Ebba Cronqvist. The result of the multimodal analysis showed 

that On Edge uses text and images to create a united language within the group that leads to 

dedication and identification to the community. The survey showed that most of the members 

felt a need of a place where adventurous women could meet other women who are alike. They 

help each other because of the friendly atmosphere and by the meaningful exchange of thoughts 

and minds. We also found that there are some fundamental forces that shapes On Edge to such 

a well working community: the group is driven by a strong “why”, and by using a language 

appropriate for the target group together with images, it creates a friendly atmosphere amongst 

the members in the group.  
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1. Inledning 
  
Idag interagerar allt fler människor online. När människor kommunicerar och möts digitalt 

ställer vi oss frågan: Hur skapar vi communities online som innehåller högt engagemang och en 

känsla av gemenskap? Det som väckte vår nyfikenhet var en grupp vi tidigare haft kännedom 

om: Facebookgruppen On Edge - en mötesplats för tjejer som söker äventyr. Gruppen startades 

år 2016 och riktar sig till unga kvinnor mellan 18 och 30 år som strävar efter att leva en 

äventyrlig livsstil. När gruppen startades fick initiativet stort gehör: Idag har gruppen mer än 11 

000 medlemmar som dagligen interagerar med varandra. I samtalet nämns deltagarna bland 

annat som “On Edgare”, det vill säga en person som identifierar sig med den livsstil On Edge 

står för. Idag har också On Edge som organisation, förutom en grupp på Facebook, också ett 

konto på Instagram (@onedgeinspiration) och en hemsida (www.onedge.se). För den som går 

med i Facebookgruppen finns möjlighet att leta vänner med gemensamma intressen, men frågor 

om säsongsjobb, utrustning och resedestinationer förekommer också ofta. 

(www.facebook.com/groups/OnEdgeInspiration/). Eftersom den största interaktionen mellan 

medlemmarna och grundarna sker på just Facebook är det den plattformen vi avser att 

undersöka i vår studie.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt vår intervju med grundaren Ebba Cronqvist den 2 januari 2019 berättar hon att On Edge 

är en ideell, icke vinstdrivande organisation. Under början av sin studietid saknade Ebba 

kvinnliga vänner att extremsporta med och ur den situationen föddes frågan: var finns alla tjejer 

som tycker om extremsport och äventyr? Hon bestämde sig för att starta en egen grupp på 

Facebook med namnet On Edge. De startade gruppen den 21 december 2016 och hoppades då 

på att få 200 medlemmar under första veckan, men redan under första dygnet fick gruppen 800 

medlemmar. 

  

On Edge administreras idag av fyra tjejer: Ebba, Evelina, Elin och Emma. De vill arbeta med 

gruppen för att skapa socialt kapital bland tjejer som vill mötas och diskutera extremsport och 

äventyr. Även om On Edge är en ideell organisation är de beroende av ekonomiska medel för 

att kunna driva och utveckla gruppen. Ingen av de som arbetar med On Edge tar ut lön och all 
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eventuell vinst går till att ordna event och möten för medlemmarna, varför de väljer att 

samarbeta med vissa företag. Projektet har ingen uttänkt strategi men enligt Ebba är är det 

viktigt att gruppen ses som seriös och att det ska kännas som “ett riktigt community”. I starten 

försökte hon starta en “hype” kring gruppen för att få många att gå med, men antalet 

medlemmar har till störst del ökat tack vare att ordet spridit sig. I dag känner de inte att de 

behöver bli så mycket större, utan vill hellre fokusera på engagemanget i gruppen. Ebba vill 

skapa en vänskaplig känsla i gruppen så att det ska kännas familjärt. Alla tjejerna som driver 

On Edge sysslar på något vis med friluftsliv eller sport, de är utspridda över landet från Kiruna 

till Skåne och jobbar ungefär 3-15 timmar i veckan med On Edge. Se hela transkriberingen av 

intervjun i bilaga 5. 

 
1.3 Problemformulering 
 

Olika grupper online har olika mönster och aktivitetsnivåer i den kommunikation som förs. Det 

som utmärker On Edge är det tydliga engagemanget och samhörigheten inom gruppen. Inlägg 

från medlemmar postas dagligen och svarsfrekvensen från andra medlemmar är hög. Genom att 

titta på On Edge kan vi undersöka vad det är i deras kommunikation och gruppdynamik som 

gör att gruppen har så högt engagemang. Studien riktar sig till communities och andra ideella 

organisationer som behöver stöd, inspiration och idéer till hur de kan kommunicera och 

generera engagemang.  

 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill undersöka hur On Edge som community kommunicerar för att skapa engagemang och 

identifikation till gruppen. Vårt syfte leder oss därför vidare till våra fyra frågeställningar: 

  

- Hur kommunicerar grundarna för att engagera användarna? 

- Hur kommunicerar medlemmarna för att engagera andra medlemmar? 

- Vilken betydelse har identifikationen med On Edge för engagemanget i gruppen?   

- Kan engagemanget online leda till fysiska möten? 
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2. Tidigare forskning 
 
I avsnittet tidigare forskning beskriver vi relevanta studier som på olika sätt belyser och 

förklarar fenomen kopplade till communities online. Studierna handlar om drivkrafter i 

onlinegrupper, motivationsfaktorer i virtuella nätverk, prosumers kopplat till samhällsansvar 

och även hur namnet på en organisation kan liknas med identifikation till ett varumärke. 

  
Butler m.fl. undersöker i artikeln“Community Effort in Online Groups: Who Does the Work 

and Why?” (2002) vad det är som driver människor till att starta onlinegrupper. Det är 

annorlunda att starta en gemenskap online jämfört med att starta en gemenskap i verkligheten. 

En fysisk gemenskap har några naturliga drivkrafter, såsom att arbetet ger möjlighet till att 

träffa nya vänner och få finnas i sociala sammanhang. Men ett community online betyder inte 

nödvändigtvis att den naturliga drivkraften blir det fysiska mötet. I artikeln beskrivs att social 

förvaltning behövs för att motivera medlemmarna till att värva nya medlemmar, bidra till den 

sociala dynamiken och delta i samtalet. Författarna skriver vidare att samarbete mellan grupper 

online spelar en stor roll för fortsatt interaktion (Butler et al: 2002). On Edge är en 

Facebookgrupp där främlingar samlas och just för att de är främlingar spelar samarbetet mellan 

dem en stor roll.  En stor del av interaktionen sker online, men interaktionen öppnar också 

dörrar för medlemmarna att kommunicera och bestämma fysiska möten. Författarna beskriver 

däremot inte att en drivkraft till att starta grupper online också kan vara det faktum att det kan 

leda till fysiska möten, varför vår studie blir ett viktigt komplement till denna forskning. 

 

I artikeln “Encouraging participation in virtual communities” (2007) beskriver Joon Koh m.fl. 

hur virtuella communities ökat i takt med utvecklingen av internet. En viktig del av virtuella 

communitys är motivationsfaktorer. Dessa spelar roll för det aktiva deltagandet inom 

communities. Eftersom deltagandet är frivilligt har ledarskap en viktig roll för att utveckla det 

sociala klimatet och därmed öka deltagandet. Författarna belyser också vikten av att stimulera 

gruppen för att medlemmarna inte ska lämna communityn. Det kan till exempel vara genom en 

klar vision, grundläggande riktlinjer och fördelar som överstiger kostnaden för ett medlemskap. 

Men de sätter också ljus på det faktum att fysiska möten är mycket viktiga för att 

online-interaktionen ska öka. Möten förstärker medlemmarnas identifiering med varandra och 

communityn, vilket leder till ökad interaktion online (Koh et al: 2007). I artikeln föreslås vidare 
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forskning för att integrera online och offline-interaktion och därmed stärka den sociala 

identiteten av communityns medlemmar. För oss blir denna artikel relevant då vi vill undersöka 

om engagemanget i On Edge bidrar till fysiska möten.  

  

I “Media Prosumers: Participatory Culture of Audiences and Media Responsibility” (2014) 

beskriver Carmen García-Galera m.fl. vad som gör en användare av sociala medier till en 

prosumer, det vill säga en producent av innehåll till ett medium. En prosumer styrs av vissa 

förutsättningar såsom att digitala medier har bidragit till att gemene person kan känna sig hörd 

Författarna skriver att en prosumer motiveras till att skapa material när materialet delas 

(García-Galera et al: 2014). Studien har en betydelse för vårt ämne eftersom den kan belysa på 

vilket sätt medlemmarna i On Edge är prosumers och hur de styrs av vissa förutsättningar. 

  

Forskningsartikeln “Brand Communication, marketing and media” (2009) skriven av David M. 

Kalman, tar upp begrepp som förklarar hur konsumenter anknyter till ett visst varumärke. 

Sammanfattningsvis bör marknadsförare skapa mervärde till konsumenterna för att helt och 

hållet låsa upp den fulla potential som en varumärkesgemenskap kan ha (Kalman, 2009). 

Samma aspekt kan belysa hur grundarna av On Edge kan ha nytta av att addera mervärde in i 

sin kommunikation för att fortsätta engagera sina medlemmar i den gemenskap som finns i On 

Edge. Vad som saknas i artikeln är ett perspektiv på att varumärkesidentifikation kan uppstå i 

samband med ideella organisationer. Det behövs därför ett perspektiv som belyser vilka 

mekanismer som styr en sådan typ av varumärkesgemenskap i ett ideellt sammanhang.  

 

Vår tidigare forskning vi nämnt relaterar till vårt samtida samhälle, vår digitala infrastruktur 

och till drivkrafter inom communityn. Fältet undersöker därmed hur dessa fenomen påverkar 

våra möjligheter till att organisera oss och kommunicera med varandra. Många av artiklarna vi 

tar upp handlar om engagemang kopplat till det digitala forumet. Bland de artiklar vi 

presenterat finns inga studier som undersöker hur engagemang online kan vara en drivkraft som 

kan leda till fysiska möten. Vi har därför valt att använda en enkätundersökning där vi 

undersöker hur medlemmarna i On Edge ser på engagemang i gruppen och hur detta 

engagemang kan bidra till att de möts i fysiska situationer.  
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3. Teoretiska ramverk 
 
Under detta kapitel presenteras teorier som tillämpas i vår studie. Dessa är social identitetsteori, 

participatory culture, prosumers och medialiseringsteorin. 

  

3.1 Social Identitetsteori  
  
Människan föredrar att tillhöra grupper som leder till att vi mår bra och känner oss viktiga 

eftersom det leder till en starkare personlig identitet (Turner, 1982:17-18). Det vi dras till och 

identifierar oss med är gruppen i sig, och inte specifika individer i gruppen. Genom den sociala 

identiteten blir vi en del av ett “vi ”och när identiteten blir tydlig, upplever sig individerna ha 

egenskaper som är typiska för gruppen (Tajfel, 1974:68–69). Det är därför vanligt att stödja och 

gynna dem vi anser att vi tillhör, eller vill tillhöra. Den sociala identiteten kan även främja ett 

hjälpande beteende gentemot varandra. Gemenskapen med andra kan aktualisera gruppens 

normer och värderingar som gör att medlemmarna agerar i enlighet med dem. Om normen med 

andra ord säger att medlemmarna ska hjälpa varandra, kommer dessa också att bidra till ett 

hjälpande beteende (Nilsson, 2015:117–118).  

 
Begreppet grupper 
 
En definition av en grupp är ett antal individer som samspelar med varandra, som delar en 

likasinnad social identitet med varandra, uppfattar sig själv som en grupp och har därmed 

någon form av gruppidentitet. De har en eller flera gemensamma mål och utifrån detta bildas 

normer, värderingar, roller och relationer som leder till samspel som kan ske öga mot öga, eller 

på avstånd (Turner, 1982:15). Varje individ har också ett antal psykologiska behov som ofta 

uppfylls genom gruppen, till exempel tillhörighet, bekräftelse och trygghet. Ju viktigare 

medlemmarna anser att gruppmedlemskapet är för dem, desto mer motiverade blir de att bidra 

till gruppen. Det skapar ett engagemang och en starkare sammanhållning, som i sin tur bidrar 

till en meningsfullhet i vad som görs tillsammans. Stark sammanhållning förenar medlemmarna 

och det ömsesidiga beroendet ökar (Nilsson, 2005:31-35,40-41). Teorin kommer att vara viktig 

för oss i vår studie då On Edge handlar om just samspel och identitetsskapande i en grupp. 

Gruppen förstärker det egna intresset för äventyr och extremsport och på så vis stärker det den 

sociala identiteten. Teorin kan även bidra till förståelse till varför grupper kan växa sig starka 
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och varför engagemanget är högt. Vidare är det intressant för oss att förstå vad som ligger till 

grund för ett hjälpande beteende gentemot varandra, något som är centralt för On Edge. 

Eftersom On Edge till stor del hålls levande genom att medlemmar engagerar sig, det vill säga 

bidrar till den, är begreppet grupper väsentligt för oss  

 
3.2 Participatory culture 
  
I boken  Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, 

Commerce, and Politics (2016) teoretiserar Henry Jenkins hur deltagarkultur (participatory 

culture) fungerar och beter sig online inom ramarna för olika nätverk eller communities. Enligt 

Jenkins är en grundläggande anledning till att unga människor engagerar sig i communities 

online en reaktion på att de vill hävda sin självständighet på ett sätt som de inte kan göra i det 

fysiska samhället (Jenkins et al: 2016). Teorin kan därmed belysa hur deltagarkultur spelar en 

central roll för engagemanget och den kan även hjälpa oss att belysa den aspekt av 

deltagarkulturen i On Edge där unga människor använder sig av gruppen för ett meningsutbyte. 

Lilie Chouliaraki skriver vidare i artikeln Self-mediation: new media and citizenship (2010) att 

medialisering av självet blir ett sätt att ta del i det offentliga samtalet. 

  

“Blogs, online tutorials, citizen journalism and interactive services across institutions are but a few of 

the new technological platforms available for people to express themselves in public.” - Lilie 

Chouliaraki, 2010:227  

  

3.3 Prosumption 
 
I artikeln The Coming age of prosumers skriver George Ritzer, Paul Dean, and Nathan 

Jurgenson om begreppet prosumers. Artikeln fokuserar på prosumption inom ramarna för 

sociala medier. Författarna beskriver prosumption som ett sätt för individer att producera 

material utifrån verkligheten och våra egna unika erfarenheter (Ritzer et. al: 2012). På samma 

sätt menar Jenkins att deltagarkultur är ett sätt att skapa en egen arena för meningsutbyte och 

att sociala plattformar i allra högsta grad påverkar vårt sätt att interagera med varandra (Jenkins 

et al:397). Toffler beskriver en prosumer som en amatör som skapar material som sedan kan 

konsumeras. Han menar att samtidens ekonomi och teknologiska utveckling formar det samtida 

fenomen som en prosumer är (1982).  
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Idag är prosumers ett etablerat fenomen inom såväl fan-kultur som inom olika grupper och 

organisationer. När Toffler skrev boken Tredje Vågen (1982) där ordet “prosumers” myntades 

för första gången, nämner han hur förändringen av olika marknader och system kommer att ha 

en stor betydelse för hur vi som individer kan agera prosumers. I fallet med On Edge har digital 

infrastruktur gjort det möjligt för dem att använda Facebook. Inom ramen för funktioner på 

Facebook (gilla funktioner, möjlighet till att dela, posta inlägg och kommentera dem) bidrar 

många av medlemmarna till att producera och skapa material som andra medlemmar i sin tur 

konsumerar. 

 

3.4 Medialiseringsteorin 
  
Enligt Hjarvard innebär medialiseringsteorin att användandet av medier påverkar samhället och 

kulturer (2008). Begreppet är bundet till den rörliga processen av tid och kulturella 

sammanhang. Traditionellt sett har medier ansetts separerade från kultur och samhälle, men 

forskare menar att medier ska ses som en integrerad del av sociala och kulturella institutionerna 

då nutida samhället genomsyras av medier. Medialisering ska ses som två olika processer: en 

där medier fungerar som en självständig institution med egen logik som andra sociala 

institutioner måste anpassa sig till. Den andra är att medialisering ska ses som en integrerad del 

av andra institutioner som till exempel arbete och familj. Användandet av medier är ett samspel 

mellan olika grupper och organisationer. Kort sagt - hur medier förändrar mänskliga relationer 

och beteenden. (Hjarvad, 2008:105–109). Eftersom gruppen startades på sociala medier, 

Facebook, är medialiseringsteorin av betydelse för oss. Det sker processer i gruppen som 

förmodligen inte hade skett utan communityt. Det i sig kan ses som att medier bidragit till 

förändring av samhället och kulturen.  

 

Enligt Jose Van Dijck’s artikel “Understanding Social Media Logic” (2013) har sociala medier 

över tiden exploderat och blivit en given del av människors dagliga liv. Artikeln pekar på att 

massmedier lägger grunden till tydliga samspel som formar en dynamik som finns mellan olika 

sociala medieplattformar, men också mellan användarna av massmedier och sociala 

institutioner (Van Dijck et al: 2013). Institutioner som Facebook förenklar för individer att 

driva rörelser, men då som användare av en annan medieinstitution. Facebook i sig innehåller 

vissa typer av mekaniker i form av gilla-funktioner, kommentarsfält, möjlighet att posta och 
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sprida bilder, texter och filmer. Dessa funktioner styr sättet det är möjligt att interagera på i 

Facebookgruppen On Edge och därmed även vilka strategier grundarna kan använda sig av för 

att hålla interaktionen i gruppen levande.  
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4. Metoder 
  
Vi använde multimodal metod, en enkätundersökning och en intervju som stödmetod. 

Multimodal metod är en blandning av semiotik och textanalys. Den spelade en viktig roll för 

våra två första frågeställningar. Semiotik och textanalys hjälpte oss att ringa in hur grundarna 

och medlemmarna kommunicerade på Facebook. Insamlandet av data skedde genom bild och 

text från grundarna och medlemmarnas publicerade inlägg på forumet. För att svara på vår 

tredje och fjärde frågeställning använde vi en enkätundersökning som publicerades i gruppens 

forum. Till sist intervjuade vi grundaren Ebba Cronqvist för att samla bakgrundsinformation 

om On Edge. 

  

4.1 Multimodal analys 
  
Multimodalitet handlar om bild och text i samspel. Metoden fokuserar på hur olika former av 

kommunikation skapas, samverkar och förmedlar betydelse till samhället. Begreppet 

multimodalitet sammanför därmed olika former av kommunikation såsom tal, musik och 

grafik, men också genom andra element som bild, färg och text (Kress, Van Leeuwen, 

2006:177). Det identifierar betydelsebärande mönster som är vägledande för organisationers 

kommunikation. Metoden är en kombination av multimodalitet och sociosemiotik och belyser 

semiotikens meningsskapande processer, vad som kallas semiotiska resurser. En sådan kan 

vara ord, gester, bild och färger, men kan också sättas in i andra social och kulturella kontexter 

(Rasmussen, 2014:165–168). 

 
4.1.1 Multimodala analysverktyg 
 
Den engelska språkforskaren Michael Halliday menar att olika former av kommunikation kan 

användas och fyller centrala funktioner. Den interpersonella funktionen visar genom språket 

vilken relation som skapas mellan deltagarna. Exempelvis kan pronomen som “vi” och “du” 

skapa olika betydelsefulla relationer mellan sändare och mottagare. Interaktion ingår i den 

interpersonella funktionen och belyser hur mänskliga relationer kan upprätthållas i bilder och 

hur sådant kontaktskapande kan samverka med texter. Interaktion innefattar till exempel språk- 

och bildhandlingar och kommunikativa handlingar (Björkvall, 2009:29). 
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Det finns fyra viktiga språkhandlingar som vi tittade efter i vårt material: frågor, påståenden, 

erbjudande och uppmaningar. Alla dessa handlingar kräver någon form av respons och skapar i 

sin tur en relation mellan avsändare och mottagare. Bildhandlingar handlar om att skilja mellan 

roller i interaktionen, det vill säga om rollerna är givande eller krävande, blickar eller någon 

som säger något i bilden. I en erbjudande bildhandling tittar deltagaren inte på mottagaren, utan 

åt sidan eller bortåt, och det blir därmed en givande roll. Det inbjuder mottagaren att betrakta 

bilden. Mänskliga kroppsrörelse på bild kan ses som semiotiska resurser och hjälper oss att 

hitta specifika bildhandlingar. Språk-och bildhandlingar ska ses som integrerade för att 

tillsammans kommunicera något. När dessa integreras sker en kommunikativ handling, som 

skapar en större betydelsepotential än språk- och bildhandling har var för sig (Björkvall, 

2009:36-38). 

 

Kameravinkel - Kameravinkeln är en viktig semiotisk resurs som kan tolkas på olika sätt ur ett 

engagemang-eller maktperspektiv. Visuella resurser för engagemang är vinklar med 

framifrån-perspektiv, bakifrån-perspektiv och sidoperspektiv. Det första perspektivet 

symboliserar inkludering med högt engagemang. Det andra perspektivet är motsatsen, det vill 

säga exkluderande. Det tredje perspektivet avbildar personen som om den inte är en del av 

betraktarens värld. Visuella resurser för makt är vinklar med ovanifrån-perspektiv, 

öga-mot-öga-perspektiv och underifrån-perspektiv. Den första visar på makt åt den som ser på 

bilden. I det andra perspektivet råder maktbalans, och i det tredje ges makt åt den avbildade 

(Kress, Van Leeuwen: 2006:148-152). 

 
Kress och Van Leeuwen belyser vikten av bildens komposition, det vill säga element som kan 

vara av stor betydelse för hur bilden kan tolkas. Förutom analysverktygen ovan använde vi 

även inramning (framing) som verktyg. Inramning visar hur bildens olika element är tätt 

sammankopplade eller frånkopplade från varandra. På så vis kan en bilds inramning 

kommunicera olika signaler till tittaren som får tittaren att känna sig inkluderad i ett 

sammanhang (Kress, Van Leeuwen: 2006:175-177). 
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4.1.2 Tillvägagångssätt  
 
Vi analyserade först själva materialet: bilden och texten i dess uppenbara form och med hjälp 

av våra analysverktyg beskrev vi vad vi såg. När vi analyserade materialets språkhandlingar 

letade vi mönster i kommunikationen som kunde tyda på att det fanns ett aktivt val kring språk 

i gruppen. Kommunikation kan skapas enligt ett system av val där vi människor är medvetna 

om hur vissa ordval och formuleringar påverkar (Machin, Mayr, 2012:17). Vi analyserade 

också texternas ordval och tonalitet. I bildhandlingarna studerade vi främst gester och annat 

kroppsspråk som blickar, riktningar och samspel mellan flera personer på en bild (Björkvall, 

2009: 29,49). När vi analyserade inramning studerade vi bildernas scener och bakgrunder och 

hur dessa hängde ihop eller avvek i ett flöde (Kress, Van Leeuwen: 2006:148, 175-177). Till 

exempel kan en bild bestå av ett naturlandskap, men om en byggnad i bilden inte ser ut att 

passa in i naturen, då avviker den från flödet. I en analys av kameravinkeln analyserade vi 

främst från vilken vinkel en person eller ett föremål har porträtterats och vilka signaler 

kameravinkeln skickar till den som tittar (Björkvall, 2009:51).  
 

4.2 Enkät 
 
I undersökningen kompletterade vi den multimodala analysen med en enkätundersökning. 

Utgångspunkten för vår enkät leder tillbaka till problemformuleringen om hur vi på effektivt 

sätt kan använda oss av digitala grupper för att skapa engagemang. Undersökningen bestod av 

18 stängda frågor och tre öppna frågor, vilket kändes relevant för att medlemmarna skulle vilja 

lägga ned tid för att besvara den. Enkäten fanns tillgänglig att besvara i cirka 1,5 vecka, varav 

vi fick 103 svar. Utifrån dessa svar går det inte att dra några övergripande slutsatser för 

gruppen i sin helhet eftersom det totala medlemsantalet i On Edge är 11 377. Resultatet gav oss 

dock en fingervisning om hur en del av medlemmarna i gruppen förhåller sig till engagemang 

och identifikation. Enkätfrågorna finns att läsa i bilaga 5.  

 

Enligt boken “Enkätmetodik” finns åtta steg i utformandet av en enkät (Berntson, 2016:12): 

1. Problemformulering 

2. Design och urval 

3. Frågekonstruktion 

4. Datainsamling 
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5. Analys av mätegenskaper 

6. Analys för att besvara frågeställning 

7. Slutsatser och reflektion 

8. Avrapportering 

När vi utformade enkäten utgick vi i den mån det var möjligt från de åtta stegen. Enkäten skulle 

besvara frågeställningar “vilken betydelse har identifikationen med On Edge för engagemanget 

i gruppen?” och “kan engagemanget online leda till fysiska möten?”. Varför 21 frågor 

formulerades som alla berörde frågeställningarna på något sätt. En enkät bör inte ha för många 

frågor - det skulle mest troligt bidra till färre svar. Den bör inte heller innehålla för få frågor 

eftersom enkäten då kanske inte skulle kunna svara på våra frågeställningar. Att skriva tydliga 

frågor är en utmaning, men viktigt för att undersökningen ska få högre reliabilitet och en 

tydligare riktning (Ejlertsson 2014:55). Därför valde vi att använda tre öppna frågor där 

medlemmarna kunde beskriva svaren med egna ord, vilket gav med tyngd till analysen. Vi 

använde oss av Google forms när vi utformade enkäten då det var ett enkelt och tydligt verktyg 

för att både skapa enkäten, men också för att analysera svaren. 

 

Eftersom On Edge är en grupp som handlar om att leva en äventyrlig livsstil valde vi att 

målgruppsanpassa språket till det språk som gruppens medlemmar använder i sin interaktion 

inom gruppen. Vi ville att medlemmarna i On Edge skulle känna sig motiverade till att svara på 

en enkät med ett målgruppsanpassat språk, till skillnad från om vi hade skrivit enkäten på ett 

mer formellt språk. Vi förklarade i enkätens första del vilka vi som gjort enkäten var och varför 

vi gjorde den. I introduktionen beskrev vi också att vi lottar ut en On Edge-mössa till den som 

deltar i utlottningen och att vi därför samlar in deltagarnas e-postadresser.  

 

Ytterligare en aspekt i tillvägagångssättet med enkäten var när och var vi skulle posta den. 

Grundaren Ebba Cronqvist tipsade oss om att aktiviteten i gruppen är som högst kring kl 17.00 

på vardagar. Vi postade därför enkäten en torsdag kl 17.00 i Facebookgruppen.  
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4.3 Intervju 
 
I vår studie använde vi en personintervju som en stödmetod för att ta reda på bakgrundsfakta 

om organisationen On Edge. Vad gäller urvalet var det logiskt att intervjua Ebba Cronqvist som 

startade gruppen. Syftet med personintervju eller samtalsintervju var att få insikter i den 

intervjuades erfarenheter genom en dialog (Larsson, 2010:55-56). Intervjun kan ses som 

semistrukturerad, det vill säga att frågorna är förutbestämda men sker genom en 

samtalsliknande dialog. Forskaren har även möjlighet att frångå guiden för att ställa fler frågor 

som kan bli viktiga (Kvale, Brinkman, 2014). Intervjun genomfördes på telefon och Ebba valde 

själv miljö för samtalet. I intervjun ställdes bara öppna frågor och Ebba svarade så utförligt hon 

kunde och genom detta skapades en samtalsliknande dialog. Eftersom vår studies fokus inriktar 

sig på engagemang blev det därför extra viktigt att låta henne som grundare berätta om sitt 

engagemang. Detta för att undvika att påverkas för mycket av förväntningar och konstruerade 

föreställningar, eller att vi som intervjuledare på något vis förväntar oss ett visst svar (Kvale, 

Brinkmann, 2014).  

 

4.4. Material och avgränsning  
  
Eftersom On Edge är ett interaktivt community med Facebook som medium var det naturligt att 

vi analyserade de inlägg i Facebookgruppen. Insamlandet av data skedde genom att analysera 

grundarnas och medlemmarnas inlägg för sig, där text och bild finns i samma publicerade 

inlägg. Vi valde bort att analysera kommentarsfältet för att mängden material skulle få en 

rimlig proportion, vilket ses som en avgränsning för studien. Medlemmarna skapade många 

inlägg med både bild och text men vi valde ändå att gå igenom materialet från och med den 

21/12-2016 då gruppen startades tills vi ansåg att materialet var mättat (Saunders, Benjamin, et 

al: 2018). Det var också vanligt att inlägg med bild och text från medlemmarna handlade om 

försäljning av egen utrustning, till exempel skidor, snowboard och skor och så vidare. Dessa 

ansåg vi vara intressanta för sig, men vi väljer bort dem för att analysmaterialet inte skulle bli 

för stort och brett. Vi letade inlägg tills materialet var mättat och tills inga nya mönster 

framträdde.  
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4.5 Metoddiskussion  
 
Kvalitativ metod är en tolkande metod som lämpar sig bra till studier som vill undersöka 

sociala mönster och beteenden i grupper. När det kommer till kvalitativa undersökningar, i vårt 

fall multimodal analys, fanns det en utmaning i frågan om validitet och reliabilitet, det vill säga 

att studien är korrekt utförd och att vi undersökt det som verkligen skulle undersökas (Thurén, 

2007:26). Eftersom vi själva valde analysverktygen och använde dem för att skapa våra 

tolkningar av innehållets betydelse fanns en risk att vi tolkade in mönster och fynd med en viss 

förförståelse för materialet. Samtidigt behövde vi förförståelse för att förstå vilken meningen 

vårt material bildar. Mening kan inte observeras, utan behöver tolkas och förstås. Tolkningen 

får inte bygga på ett ensidigt urval där vi lyfter fram det som bekräftar tolkningen och bortser 

från resten. Vi strävar därför mot en korrekt tolkning som förutsätter att fler oberoende forskare 

kan nå liknande resultat (Ekström, Larsson, 2010:16-17). Något som stärkte vår validitet 

ytterligare var våra tre metoder där materialet jämförs i analysen, vilket kan ses som en 

dubbelkontroll. Fördelen med multimodal analys var att den passade oss för att ta reda på 

kärnvärderingar i gruppens kommunikation. Nackdelen var metodens ramar och verktyg som 

bestäms utifrån studiens syfte och undersökarens perspektiv och kunskaper. Det gör att 

resultatet kan tendera att bli en tolkningsfråga utifrån synen på materialet.  

 

I utförandet av vår enkätundersökning fanns också vissa utmaningar. En av dem var att vi 

saknade tid för att göra en så kallad test-retest, det vill säga att deltagarna utförde 

enkätundersökningen en gång till för att kunna säkerställa om svaren kunde ses som 

tillförlitliga eller inte (Berntson, 2016:70). Att målgruppsanpassa texten blev också ett sätt att 

motivera medlemmarna att svara eftersom det är lättare att svara på en undersökning som det 

går att relatera till (Ejlertsson 2014:52). För att enkäten skulle fungera så bra som möjligt tänkte 

vi på att målgruppsanpassa texten på ett sätt som gjorde att deltagarna i On Edge kände sig 

tilltalad. Enkäten innehöll samma typ av språk som förekommer i Facebookgruppen, till 

exempel med adjektiv såsom “Hejsan du härliga On Edgare”. I formuleringen av enkätens 

frågor försökte vi skriva dem så tydliga som möjligt så att frågorna endast kunde tolkas på ett 

sätt. Att skriva tydliga frågor är en utmaning, men viktigt för att undersökningen ska få högre 

reliabilitet och en tydligare riktning (Ejlertsson, 2014:55). Slutligen finns det ramar för när det 

är lämpligt att skicka ut en enkät. En enkät kan misslyckas helt om den skickas ut vid en 
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tidpunkt då respondenterna är upptagna med något annat (Ejlertsson, 2014:33). Vår enkät 

publicerades en vardag kl 17.00 eftersom det enligt grundarna var mest aktivitet på On Edges 

Facebooksida då. 

 

Enkäten besvarades av 103 medlemmar. Gällande urvalet bör det belysas att de som ville svara 

på enkäten gjorde det. Det var många som valde att inte svara, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Vi hamnade på cirka 1% svarsfrekvens, vilket kanske inte kan ses som representativt för hela 

gruppen men vi ansåg ändå att det var tillräckligt många för att göra slutsatser om gruppen i 

allmänhet. En fördel med enkät kan vara att den ger värdefull kvantitativ information från 

gruppens medlemmar om deras perspektiv på identifikation och engagemang. En enkät ger 

också väldigt tydliga svar att sätta i perspektiv till mer tolkande metoder. Nackdelen kan vara 

att det finns en risk att en enkät inte inbringar tillräckligt många svar. En otydligt utformad 

enkät kan dessutom göra så att respondenten svarar utifrån ett perspektiv som inte handlar om 

det studien avser att undersöka.  

 

Vi använde intervju som stödmetod till vårt arbete, men självklart finns aspekter att diskutera 

ändå. Det är inte alltid bara den som utför intervjun som har ett syfte med studien. Även den 

intervjuade kan ha ett syfte, till exempel att vilja bidra med sin version av en händelse eller 

företeelse. Därför kan det vara bra med en kritisk inställning till respondenten (Larsson, 

2010:67-68). Även om källkritik var något vi tog hänsyn till i vår analys, ansåg vi inte att detta 

var ett problem för oss då syftet med intervjun har varit att samla bakgrundsfakta om 

organisationen och dess kommunikationsstrategier. Fördelen med att bara intervjua en person 

var att materialet blev hanterbart som stödmetod till våra andra metoder som fått större plats. 

En nackdel med intervjumetod kan uppstå om intervjun blir ledande eller skapar otrygghet, 

vilket kan göra att respondenten färgas på ett sätt som gör att informationen inte blir validerbar.  

 
4.6 Etiska aspekter 
 
Att undersöka On Edge innebar ett stort förtroende. Alla inblandade i gruppen, både grundarna 

och medlemmarna har ett personligt engagemang, en passion för naturen och mötet mellan 

kvinnliga äventyrare. Ett exempel på en etisk aspekt var därför att vara tydlig med varför vi 

valde att intervjua en person. Vi berättade därför för grundaren Ebba Cronqvist att vi behövde 
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informationen till vår bakgrundsfakta om On Edge. Enligt Ekengren och Hinnfors är detta 

viktigt för att intervjupersonen ska kunna ta ställning till om den vill medverka eller inte 

(Ekengren, Hinnfors, 2012:112). Både i enkäten med medlemmarna och i intervjun med Ebba 

Cronqvist delade inblandade personer i On Edge med sig av personliga erfarenheter. Även i 

materialet i den multimodala analysen framkom information om personen som publicerat 

inlägget. Detta innebär ett ansvar i hur vi som författare behandlar de berättelser och åsikter vi 

får ta del av (Ekengren, Hinnfors, 2012:108). Vi valde därför att sudda ut namnen på de som 

publicerat inläggen som visas i vår analys så dessa inte kunde härledas till en specifik person. 

Vi försäkrade även respondenterna att deras mailadresser endast skulle användas i syfte att nå 

den som vunnit utlottningen av On Edge-mössan 
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5. Analys och resultat  
 
Här presenterar vi vår analys. I materialet på On Edges Facebooksida fann vi teman i gruppens 

kommunikation. När vi analyserar inläggen beskriver vi först varje tema. Vi analyserar sedan 

texten och tillhörande bild för att till sist diskutera analysen av Facebookinläggen.  

Teman - administratörer: 

Interagerar med medlemmarna 

Omtänksamhet 

Aktivitet 

Teman - medlemmar: 

Frågar om tips 

Erbjuder jobb 

Söker vänskap  
 
När vi har analyserat och diskuterat materialet från ovan visar vi en del svar från enkäten. 

Sedan diskuterar vi svaren och jämför dem med våra fynd från den multimodala analysen av 

medlemmarnas inlägg.  

 

5.1 Grundarnas kommunikation  
 
5.1.1 Interagerar med medlemmarna 
 
Ett tema som tydligt visade sig var “interagerar med medlemmarna”. Temat handlar om att 

gruppens administratörer genom sin kommunikation i Facebookgruppen kontinuerligt lägger 

vikt på att uppmuntra medlemmarna i On Edge till att interagera och samtala i de inlägg som 

administratörerna publicerar. Interaktion uppmuntras genom att be gruppens medlemmar 

kommentera, tycka, dela tips och tankar. Inläggen sker genom en tvåvägskommunikation där 

medlemmarna både får ta del att av information och där de också ombeds påverka eller utvidga 

materialet.  
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Figur 1 publicerad 2017-12-30 

 

 
Figur 2 publicerad 2018-01-30 
 
I figur 1 har två ambassadörer för On Edge gjort en lista med förslag på nyårslöften för ett mer 

äventyrligt 2018. Medlemmarna ombeds att tycka till om listan är bra eller inte och de frågar 

också till exempel vad medlemmarna har för mål och drömmar för 2018. Figur 2 handlar om 

att On Edge har skapat mössor med On Egde´s logotyp som deltagarna kan bära för att känna 
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igen varandra. Vi är medvetna om att inlägget innehåller försäljning, men vi har valt att 

fokusera på hur inlägget i sin helhets bidrar till att uppmuntra till interaktion. I inlägget 

uppmuntrar administratörerna till interaktion genom att fråga gruppens medlemmar om de 

gillar mössorna och ber medlemmarna tagga sina vänner som bör köpa den. 

 

En central del i temat “interagerar med medlemmarna” är hur administratörerna använder 

språkhandlingar och språk för att uppmuntra och motivera medlemmarna till att interagerade. 

Figur 1 innehåller först och främst ett erbjudande då On Edge ger sina medlemmar en 

checklista för att uppmuntra äventyret som livsstil. Sedan följs detta erbjudande av en 

uppmanade handling då administratörerna ber medlemmarna dela sin upplevelser. I början av 

texten förekommer tilltalspronomenet “peeps”. Peeps är slangspråk och betyder “alla vänner 

och vänners vänner”. I figur 2 uppmanas medlemmarna att tycka till om mössan, men även att 

tagga den som bör köpa den. “Vi tycker det här är en perfekt team-mössa så att vi lätt kan hitta 

varandra irl...” är en mening som tyder på att de uppmuntrar medlemmar att interagera med 

varandra utanför communityt, till exempel i skidbacken.  

 

Bilden i figur 1 föreställer två tjejer syns iklädda skidunderställ medan de gör glada gester i en 

akrobatisk övning. Den ena tjejen tittar upp i himlen och den andra tjejen tittar in i kameran. 

Bådas ansiktsuttryck är leende och bildens vinkel är tagen rakt framifrån. Bilden är till största 

del givande för tittaren eftersom vinkeln är rakt fram ifrån. Även om den ena tjejen tittar rakt in 

i kameran är bilden till största del fokuserad på den glädje de båda tjejerna utstrålar och därmed 

mer givande än tagande. Tjejerna är placerade i bildens mitt och omges av en utsikt över en 

snötäckt skog. I figur 2 föreställer den första bilden tre tjejer som står tätt intill varandra. I 

fokus är mössorna som On Edge precis fått till webbshoppen. I de andra två bilderna är 

mössorna också i fokus, men den snötäckta naturen i bakgrunden har fått en större plats. 

Personerna i bild tittar alla bort från kameran vilket ger en inbjudande känsla för betraktaren. 

 

Den kommunikativa handlingen visar att texten uppmuntrar medlemmarna till att interagera 

mer. I samspel med bilderna får kommunikationen ett visuellt uttryck som visar vad den 

språkliga interaktionen kan leda till exempelvis att tjejerna möts eller kan bära dessa mössor 

tillsammans. 
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5.1.3 Omtänksamhet 

 
Temat “omtänksamhet” handlar om att On Edges administratörer på något sätt visar omtanke 

om medlemmarna i gruppen. Det kan vara genom att tacka medlemmarna, fira något eller visa 

omtanke genom att berätta hur bra medlemmarna i On Edge är. 

 

 
Figur 3 publicerad 2018-07-19 
 

 
Figur 4 Publicerad 2018-03-08 
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I figur 3 påminner och varnar administratörerna om att det är eldningsförbud i stora delar av 

Sverige. Tanken med inlägget är dels att påminna om eldningsförbudet och dels om att 

medlemmarna ska hjälpas åt med att tipsa varandra om hur de ska laga mat utomhus utan eld 

för att på så vis kunna fortsätta äventyra. Det är på så vis en omtänksam handling både mot 

natur och gentemot varandra eftersom administratörerna ger medlemmarna värdefull 

information, men också uppmuntrar medlemmarna att hjälpa varandra med tips. I figur 4 vill 

administratörerna uppmuntra sina medlemmar att hjälpa och stötta varandra. De belyser också 

att kvinnor inte ska ifrågasättas ute bland bergen, skidbacken etc, och att kvinnor har samma 

rätt att känna sig lika trygga som männen.  

 

I figur 3 börjar med uppmaningen “EY listen up!” som också är slang som uttrycker ett slags 

viktigt upprop. Språkhandlingen är påstående och en uppmaning där eldningsförbudet står som 

påstående och uppmaningen består av att medlemmarna i On Edge ska hjälpa varandra att 

komma på andra sätt att laga mat på. I figur 4 inleder de med tilltalet “SYSTERSKAP” med 

versaler. Texten är en uppmaning att alla tjejer ska få uppleva naturen och att systerskapet i On 

Edge ska stötta detta. Även under detta tema använder administratörerna värdeladdade ord 

som: systerskap, peppa, trygga, våga, självklart, stötta, girlpower, gläds, backar, jämställdhet, 

tillsammans, hjälps åt. Orden är uppmuntrande tilltal och positivt laddade, vilket tyder på en 

inkluderande och bidrar till en familjär stämning. 

  

Figur 3 består av en landskapsvy över fjällen. I bilden finns också en led med ledkryss placerad 

nere till vänster i bild som kan tolkas som ett “stopp”. Bildhandlingen kan ses som erbjudande 

eftersom den endast föreställer ett landskap som betraktas utan krav. I figur 4 porträtteras två 

kvinnor i förgrunden. I bakgrunden syns ett vattenfall. Med tanke på miljön de befinner sig i 

tolkar vi det som att de är i ett varmare land. Att de två kvinnorna bär shorts förstärker den 

tolkningen. Kvinnorna står med ryggen vänd mot kameran med ett bakifrån-perspektiv och de 

håller om varandra med en arm. Den andra armen sträcker de upp mot himlen likt en segergest. 

Det faktum att vi inte ser kvinnornas ansikten på bilden gör att den konnotativa nivån kan 

tolkas som att ryggarna ger utrymme för medlemmarna att föreställa sig själva i bilden, på ett 

inbjudande sätt utan krav. 
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Texterna upplyser medlemmarna. Inläggen berättar också om vikten av att hjälpa varandra och 

om att agera på ett sätt som gynnar tjejer som vill äventyra. Även om figur 3 och 4 handlar om 

skilda ämnen som eldningsförbud och systerskap är båda texterna skrivna med en positiv 

attityd genom sina ordval. Bilderna illustrerar de olika ämnena eldningsförbud och systerskap. 

Tillsammans formar bild och text en kommunikativ handling där positiva och informativa 

texter kompletterar med bilder som visar det texten berättar om.  

 
5.1.4 Aktiviteter 
 
Temat “aktivitet” handlar om att gruppens administratörer hittar på olika aktiviteter för 

medlemmarna i On Edge. Dessa aktiviteter kan vara tävlingar, utlottningar, checklistor att följa 

eller olika träffar. 

 
Figur 5 publicerad 2017-06-01 
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Figur 6 publicerad 2018-02-14 
 

I figur 5 föreslår administratörerna att deltagarna ska vara med i en “summer challenge”, en 

sommarutmaning. I utmaningen finns en lista med förslag på olika äventyr deltagarna kan göra 

under sommaren. Aktiviteten består alltså av att göra dessa utmaningar och berätta för andra 

medlemmar om hur dessa utmaningar var. I figur 6 har administratörerna skapat en aktivitet där 

medlemmarna kan matchas ihop med en annan medlem i On Edge. Aktiviteten postades på alla 

hjärtans dag med syftet att hjälpa medlemmar att hitta en äventyrskompis på deras ort. 

Gemensamt för temat aktivitet är att gruppens administratörer hittar på en aktivitet som 

gruppens medlemmar kan delta och engagera sig i.  

 

Språkbruket i temat aktivitet utmärker sig särskilt på ett vis. Både inlägget om 

sommarutmaningen och kompis-matchningen innehåller ett språkligt erbjudande om att delta. 

Även i detta tema blandas stora och små bokstäver samt svenska ord och engelska uttryck. 

Språket är som i alla inlägg präglat av positivt värdeladdade ord och ordval som i sin tonalitet 

och stil möter målgruppens språk och önskan om en aktiv livsstil.  

 

Bildspråket i inläggen på temat aktivitet är till större del mer givande än tagande. Bilderna 

anspelar mycket på natur och gemenskap eftersom tjejerna befinner sig tillsammans i naturen 
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där de genomför olika aktiviteter. Många av bilderna innehåller gester där kvinnor håller om 

varandra eller gör stora gester som att sträcka ut armarna. Viss bilder innehåller också ett 

bildspråk med interaktion mellan två tjejer där de till exempel ler mot varandra eller mot den 

som tittar på bilden. Många av bilderna är tagna ur ett perspektiv där vi ser bildens deltagare 

från ett bakifrån-perspektiv. Även här kan det på den konnotativa nivån tolkas som att 

betraktaren kan föreställa sig själv i samma miljö och att On Edge representerar vänskap och 

glädje.  

 

I temat aktivitet beskriver texterna vad aktiviteten består av och hur tjejerna kan delta. Bilderna 

visar exempel på olika aktiviteter som kan relateras till budskapet i texten. Den kommunikativa 

handlingen förekommer här i ett starkt samspel med ord och visuella uttryck. 

Administratörerna skriver med en peppande och cool tonalitet som riktar sig direkt till tjejerna 

på ett sätt som antyder att de är inbjudna till att delta oavsett intresse i On Edge. Många av 

bilderna visar tjejer ute på äventyr eller tjejer som är med varandra eller håller om varandra. 

Bilderna tillsammans med hur texterna är formulerade med ordval och tilltal ger ett komplett 

intryck av vad det kan innebära att delta i dessa aktiviteter.  

 

5.2 Medlemmarnas kommunikation 
 
5.2.1 Frågar om tips  
 
Temat “frågar om tips” handlar om hur medlemmar i forumet frågar andra medlemmar om tips. 

Det kan handla om att en medlem frågar om tips kring jobb på en viss ort, om medlemmars 

bästa tips för ett visst resmål eller om ideer kring vad man kan göra för olika typer av äventyr. 

Att be om tips kan också handla om praktiska saker som vilken typ av utrustning som är bäst 

för ett visst typ av ändamål. 
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Figur 7 publicerad 2019-01-12 
 

 
Figur 8 publicerad 2019-01-12 
 
 
I figur 7 ber två kompisar om tips kring var de kan säsongsjobba i de norska fjällen. I samma 

inlägg frågar de också efter om andra medlemmar vet hur det brukar gå till när man söker jobb i 
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norska fjällen och även om någon i On Edge har erfarenhet av att jobba i just den fjällvärlden. I 

figur 8 berättar medlemmen att hon snart ska ha praktik och att hon själv får bestämma hur hon 

ska göra sin praktik. Därför frågar hon andra medlemmar om de har någon idé om en tur eller 

ett projekt hon skulle kunna genomföra. Gemensamt för temat är att medlemmar frågar 

varandra och använder varandras erfarenheter för att själva få information och komma fram till 

olika beslut.  

 

I figur 7 använder medlemmen tilltalspronomenet“vapendragare” när hon nämner sin kompis. 

Andra pronomen är “vi” och “er”. Detta inlägg innehåller ett påstående om att de vill 

säsongsarbeta i fjällen och en uppmaning till gruppens medlemmar att ge dessa två tjejer deras 

bästa tips. Inlägget är enbart skrivet på svenska men här används en uppmuntrande tonalitet i 

meningar som: “tänkte då på er, tips på platser, tillvägagångssätt och allmänt om någon har 

tidigare erfarenheter av sommarsäsong i Norge. Allt är guld värt!”. Det pronomen som 

förekommer i figur 8 är “jag”. Tjejen som skriver ber alltså allmänt om tips, underförstått att 

hon riktar sig till On Edges medlemmar. Inlägget är i huvudsak skrivet på svenska men istället 

för att bryta av med engelska fraser har hon använt en positivt laddad berättelse om sig själv. 

Hon skriver till exempel:”Jag älskar att få uppleva nya saker och samla på mig erfarenheter 

av lite allt möjligt så är öppen för typ allt!”. Språkhandlingen i detta inlägg är också ett 

påstående om att hon ska göra praktik och en uppmaning om att du som medlem ska hjälpa 

henne att komma på vad hon ska göra på sin praktik. 

 

I figur 7 tar naturen en stor plats. Det är en vy över en sjö omgiven av skog. I förgrunden syns 

två ryggsäckar och därefter en person på en bänk med ansiktet vänt mot solen. Bilden är 

givande eftersom personen vänder sig bort från kameran och landskapet bjuder in till att 

beskådas. På bilden i figur 8 syns medlemmen med skidkläder i en skidbacke. Ansiktet är i 

fokus, hon ler och hennes blick är riktad direkt mot betraktaren. I högra hörnet syns solen som 

ett stort ljus som faller in på hennes ansikte. Ansiktet är i sin tur vinklat med hakan lite uppåt. 

Bilden har också en inramning som gör att personen och miljön omkring henne hamnar i fokus.  

 

Texterna handlar om olika projekt som medlemmarna vill ha hjälp med att förverkliga. Båda 

inläggen är sakligt formulerade med en vänskaplig ton. Bilderna visar medlemmarna omgivna 
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av naturmiljö. Tillsammans kommunicerar bild och text välvilja med hjälp av snälla ord och 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk i bilderna.  

 

5.2.2 Erbjuder jobb 
 
Temat “erbjuder jobb” handlar om att medlemmar i gruppen erbjuder jobb eller letar personal 

till olika arbetsplatser. Medlemmarna tipsar ofta om tjänster på arbetsplatser där de själv jobbar 

eller om jobbannonser de har sett på andra håll. 

 

 

 
Figur 9 publicerad 2019-01-22 
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Figur 10 publicerad 2018-09-21 
 

I figur 9 berättar medlemmen att det finns möjlighet att jobba som skidlärare och extrajobba på 

skidorten Ramundberget. I figur 10 berättar medlemmen att de söker personal till ett hästcenter 

som ligger i Portugal. Medlemmen berättar även om arbetsuppgifterna, själva centret och hur 

det är beläget i förhållande till städer omkring. I båda inläggen finns kontaktuppgifter och 

information om hur du ska göra om du är intresserad av att söka jobbet. Medlemmarna verkar 

för att andra medlemmar ska få möjlighet att söka jobb som anknyter till den livsstil som On 

Edge står för.  

 

Figur 9 börjar med tilltalspronomenet “skidvänner”. Det är en erbjudande språkhandling då 

personen i fråga erbjuder jobb som skidlärare. “Du” och “jag” används också som pronomen 

och beskriver arbetsplatsen som “Sveriges finaste berg.” i figur 10  används “Hej damer” som 

tilltal. Personen frågar: “Nån som är sugen på att arbeta med hästar i Portugal?”. Det kan ses 

både som en frågande språkhandling men även som ett erbjudande då hon vill tipsa om arbetet 

hon själv haft. Hon målar upp en positivt bild av arbetet när hon beskriver miljön som “vackra 

landsbygden” och “superfin stad”. Genom att tillägga “låter väl mindre som ett jobb och mer 

som ett softa dagar man får betalt för, am I right? förstärker hon ytterligare den positiva 
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känslan. Inlägget skrevs i slutet av september och därför skriver hon också att “surfa i oktober 

är den bästa tiden”, vilket kan ses som ett sätt att locka. I båda inläggen används en tonalitet 

som tilltalar båda målgrupperna med slang och engelska uttryck. 

 

I figur 9 springer nio personer mot kameran. Alla bär likadana skidkläder och de befinner sig i 

en skidbacke. I bakgrunden syns liften och skidbacken. Alla personer ler på bilden och fyra av 

nio tittar in i kameran samtidigt som de ser ut att springa mot den. Det blir således en blandning 

av erbjudande och krävande bildhandling. Bilden är tagen med ett framifrån-perspektiv vilket 

inkluderar betraktaren. Figur 10 fokuserar på hästarna som jobbet handlar om. I den första 

bilden står en stor, beige häst mot vad som ser ut att vara en vägg. Ovan i bild hänger löv från 

en buske eller ett träd ned. Hästen står i lätt skugga, i ett sidoperspektiv. De andra två bilderna 

är tagna på naturen i vad vi förmodar är platsen där jobbet är. På en bild skymtas berg i 

bakgrunden och i förgrunden syns buskar. På den tredje bilden syns hästens öron, då bilden 

förmodligen är tagen på hästryggen av ryttaren. Här syns himlen till största del i bilden, men 

också några lätta vita moln. Den kommunikativa handlingen i båda inläggen blir ett lockande 

och inbjudande försök till att rekrytera nya personer till attraktiva arbetsplatser.  
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5.2.3 Söker vänskap 
 
Gemensamt för temat “söker vänskap” är att medlemmarna använder forumet för att möta 

andra likasinnade tjejer som gillar att äventyra. Det kan handla om allt från att ses i området där 

den sökande bor för att hitta på något tillsammans, till att hitta en likasinnad vän att resa 

långväga med. 
 

 

 
Figur 11 publicerad 2019-01-17 
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Figur 12 publicerad 2017-08-01 
 
I figur 11 söker medlemmen en eller flera vänner att göra en långresa med. I texten skriver hon 

att hon planerar en resa genom Kanada och Amerika i en van. Hon berättar om sin personlighet, 

intressen och vad hon skulle vilja ha ut av ett resesällskap. I figur 12 söker en medlem vänner 

runt om Stockholmstrakten att paddla kajak med. Inlägget innehåller några olika förslag och 

hon efterfrågar ett lugnt tempo.  

 

Figur 11 har en hel del positivt laddade tilltalspronomen. Till att börja med inleder hon texten 

med pronomenet “alla magiska själar” som inkluderar alla medlemmar. Ordet “magiska” 

sätter en positiv prägel på tilltalet. Övriga pronomen är “jag”, “du” och “er”. När hon 

använder dessa tilltalen är det i sammanhanget av att tilltala gruppen på olika sätt genom hela 

texten i för att få deras uppmärksamhet till det resesällskap hon söker. Texten är skriven på 

svenska och innehåller många personliga beskrivningar av hur hennes resesällskap ska vara och 

hur hon själv är som person på resande fot. I texten finns alla Hallidays språkhandlingar 

(Björkvall, 2009) frågan, påståendet, uppmaningen och erbjudandet. Ett påstående om att hon 

är ny i gruppen och att hon ska resa. En uppmaning om att ge henne tips, en fråga om någon 

vill följa med och ett erbjudande om att resa med just henne. I en mening skriver medlemmen 

att: “För er som inte känner mig skulle jag beskriva mig som social, har lätt till skratt och 
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försöker alltid se det positiva i allt.”. Figur 12 innehåller tilltalspronomenet “någon” och 

texten är skriven på svenska. Textens språkhandling består av ett erbjudande och en fråga i 

form av att hon skriver “är det någon som är sugen på ett miniäventyr med SUP en helg i 

augusti eller september?”  

 

Den första bilden i figur 11 innehåller en bildhandling där betraktaren tillåts att se på motivet. 

Bilden är också givande eftersom den föreställer en van med inredning som tittaren kan 

betrakta. Själva innehållet i bilden kan tolkas som en romantiserad bild av livet på resa. Tjejen 

skriver att hon ska resa genom USA, vilket lika gärna skulle kunna vara en svår och jobbig 

resa. Men bildens innehåll med kuddar, en gitarr, mjukt ljus och en drömfångare bjuder in till 

en romantiserad dröm om det härliga livet på resa. I bilden till figur 12 gäller samma mönster 

då bilden föreställer en sjö i ett skogslandskap. Den här bilden av landskapet tillåter också 

betraktaren att se på motivet öppet utan något krav på bemöta det som syns på bilden. 

Samspelet mellan bild och text är inte alltid så självklart i detta tema. Sällan använder 

medlemmarna en bild av sig själva för att visa vem de är. De använder istället bilder likt ovan - 

på boendet eller på aktiviteten de avser att göra tillsammans med någon. Men helheten blir ett 

inbjudande sätt att fråga på. Det är alltså inte personen bakom som ska bedömas, utan 

aktiviteten/erbjudandet i sig.  

 

5.3 Diskussion 

Temat “interagerar med medlemmarna” går tydligt att koppla till teorin om deltagarkultur 

(Jenkins et. alt: 2016). Inom Facebookgruppen On Edge sker dagligen ett meningsutbyte om 

extremsport och äventyr. I de inlägg vi hittat under temat står just interaktion för att 

administratörerna uppmuntrar medlemmarna till att interagera med varandra och med 

administratörernas inlägg. Att uppmuntra gruppens medlemmar till att svara och interagera 

stärker gruppens förmåga att samordna sig och på så vis skapa en plattform för äventyr där 

kvinnor kan hävda sig som kapabla och självständiga i utövandet i diskussionen. Bara det 

faktum att diskussionen sker på Facebook gör att denna deltagarkultur kan ses som 

medialiserad eftersom administratörerna och medlemmarna uttrycker sina självständiga jag 

genom ett från början självständigt medium (Hjarvad, 2008). Att uppmuntra till interaktion 

inom gruppen på Facebook gör också att deltagandet sker inom ramarna för de verktyg som 
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Facebook tillhandahåller, såsom att kunna gilla, reagera med tummen upp, hjärta, ledsen glad 

eller förvånad min, dela, tagga andra personer, använda emojis och kommentera. Just för On 

Edges interaktion spelar detta roll. När administratörerna postar inlägg har de möjlighet att 

interagera online med uttryck som stärker relationen till sina medlemmar då de bjuder in till 

samtal och deltagande (Jenkins et al: 2016).  

 

Det administratörerna gör när de uppmuntrar medlemmarna till interaktion genom att be dem 

delta i aktiviteter eller svara på inlägg är att de också uppmuntrar medlemmarna till en vidare 

produktion, vilket leder oss vidare till prosumers och vad Ritzer beskriver som produktion 

baserat på konsumenternas personliga upplevelser (2012). I figur 2 erbjuds först deltagarna att 

delta. När medlemmarna väljer att delta i nyårslöftena uppmuntras de också till att fota och 

tagga deras upplevelser och till att kommentera hur det gick medan de testar löftena. 

Medlemmarna uppmuntras också orelaterat till själva aktiviteten att berätta allmänt om deras 

drömmar och mål 2018. Detta gör att medlemmarna både producerar mer material relaterat till 

aktiviteten, men också nytt material när de berättar något som inte har att göra med aktiviteten. 

När medlemmarna taggar, tar bilder och kommenterar den aktiviteten On Edge föreslår ökar 

produktionen av det material som från början skapades och postades av administratörerna. On 

Edge har skapats av kvinnliga äventyrare som upplevt ett behov av att kommunicera och 

producera material som bidrar till ett innehåll baserat på deras personliga erfarenheter.  

 

I artikeln Encouraging participation in virtual communities skriver Joon Koh m.fl. att 

deltagandet är frivilligt, vilket leder till att ledarskap är en viktig roll för att utveckla det sociala 

klimatet och därmed öka deltagandet (Koh et al: 2007). Sättet On Edges administratörer 

uppmuntrar gruppens medlemmar till interaktion påminner om de huvuddrag som beskrivs i 

den nämnda forskningsartikeln. Vidare skriver författarna att uppmuntra deltagarna till att 

interagera är ett sätt att stimulera dem, ge dem nya samtalsämnen och på så vis också få dem att 

stanna i gruppen. I samband med virtuella communities är det alltså av stor vikt att motivera 

deltagarna för att gruppen ska förbli ledande.  

 

Språket som används är ett informellt språk, till exempel med den slang som används. Detta 

kan i sin tur ses som ett sätt att minska distansen mellan läsaren och genom det kanske skapa 

mer engagemang.  
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Temat “omtänksamhet” leder oss till social identitetsteori som har sitt ursprung i medlemskap i 

grupper. Människor föredrar att tillhöra grupper som leder till att vi mår bra och känner oss 

viktiga (Turner, 1982:17-18). Det sätt som administratörerna tar hand om sina medlemmar 

genom att visa omtänksamhet som är autentisk kan därför vara en anledning till gruppens 

gemenskap. Gemenskapen med andra kan aktualisera gruppens värderingar som gör att 

medlemmarna agerar i enighet med dem (Nilsson, 2015). Detta kan vara en del av förklaringen 

till varför medlemmarna peppar och stöttar varandra. När administratörerna kommunicerar 

omtänksamhet blir det någon form av kedjereaktion bland medlemmarna då omtanke kan ses 

som en del av normen i gruppen. Det i sin tur leder till att medlemmarna fortsätter att sprida 

omtanke till varandra genom tips och råd, uppmaningar till försiktighet eller genom att peppa 

varandra i att fortsätta med det dem älskar - extremsport och äventyr. 

 

Här blir samverkan mellan språk och bild extra viktig för att förstärka budskapet. I synnerhet 

om vi ser till figur 4. De två kvinnorna som håller om varandra är just ett tecken på 

“systerskap”. Ordet “systerskap” inkluderar läsaren och genom detta kan de skapa närmare 

relation till den andra. Andra ord som används i figur 4 är “peppa, trygga, våga,, stötta, 

girlpower, backar, jämställdhet, tillsammans, hjälps åt”. Dessa ord skapar en samhörighet till 

varandra i gruppen och ger styrka till de som tvivlar. De vill uppmana varandra att våga stå upp 

för varandra, vilket verkar vara en central del av gruppens värderingar. I övrigt är 

förekommandet av positivt värdeladdade ord en stark gemensam nämnare i det språkbruk On 

Edge använder. Dessa ord kan ses som meningsskapande resurser (Björkvall: 2009), vilka blir 

en viktig del i hur On Edge kommunicerar för att skapa just mening hos medlemmarna. I 

intervju med grundaren Ebba Cronqvist (se avsnitt 1.1, eller bilaga 5) framkommer att hon ville 

starta en seriös grupp som skulle kännas familjär, där medlemmarna ska känna att  gruppen 

består av vänner. Detta går att se på temat “omtänksamhet” där grundarna förmedlar vänlighet. 

Den tonalitet och värme de använder i språket bidrar till en känsla av närhet till medlemmarna 

med vänskapliga avsikter. De skapar därigenom en familjär känsla som också var ett mål med 

gruppen.  
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En viktig del av temat “aktivitet” är att gruppens administratörer sätter upp ramar och mönster 

för hur deltagarna i On Edge kan delta i gruppen. När vi analyserar temat aktivitet går det att 

dra paralleller till de strukturer Toffler förutsåg skulle forma konsumenter till prosumers 

(1982). Det faktum att On Edge existerar via ett socialt medium gör att gruppens 

administratörer kan skapa aktiviteter via de funktioner som finns på sociala medier. När en 

aktivitet skapas kan medlemmarna genom till exempel event och hashtaggar delta och 

producera material kopplat till aktiviteten. Aktiviteterna är i sig ett ramverk för hur 

medlemmarna ska delta i On Edge, men aktiviteterna uppmuntrar också medlemmarna till att 

använda digitala funktioner för producera material relaterat till aktiviteten. På så vis bidrar 

aktiviteterna till att medlemmarna använder de verktyg som tillhandahålls via sociala medier 

för att bli prosumers. En annan viktigt del av temat är att medlemmarna i On Edge får ett 

ramverk för hur de ska skapa engagerat samarbete. När medlemmarna deltar i aktiviteterna blir 

de också vana att samarbeta, mötas och producera material som bidrar till innehållet i gruppen. 

Detta går vidare att koppla till medialisering då Facebook kan ses som ett självständigt 

medium, men samtidigt integrerat med andra institutioner. Funktionerna inom ramen för 

Facebook som självständigt medium bidrar till att aktiviteterna kan utformas och därefter 

utföras av medlemmarna. 

 
Temat “frågar om tips” har kopplingar till kollektiv intelligens. Denna kollektiva intelligens 

uppstår genom deltagarkultur när medlemmarna använder varandras kompetenser för att 

tillsammans skapa äventyrliga livsstilar. Det som också är ett starkt drag i temat är att 

medlemmarna mest troligt inte hade kunnat utföra detta meningsutbyte om det inte hade varit 

för att On Edge existerar på ett socialt forum som kan samla äventyrliga kvinnor från spridda 

områden. I sin beskrivning av deltagarkultur nämner Jenkins att just unga människor tenderar 

till att engagera sig online eftersom de inte finner den information de vill ha ute i det fysiska 

samhället (Jenkins, et al: 2016). Denna samlade intelligens är på så vis ett tecken på att 

deltagarkulturen i On Edge har uppstått på grund av avsaknaden av ett tidigare forum. När 

medlemmarna ber om tips stärks deltagarkulturen då medlemmarna svarar på inläggen och 

faktiskt ger sina tips och att andra medlemmar kan delta genom att läsa dessa inlägg och få 

inspiration. Vidare leder temat till social identitetsteori och att en stark gemenskap bidrar till att 
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vi vill hjälpa våra egna. Om normen säger att medlemmarna ska hjälpa varandra bidrar det 

också till ett hjälpande beteende (Nilsson, 2015:117-118). Communityt har från start haft en 

norm att hjälpa varandra på olika sätt, vilket tydligt visar sig i detta tema. Nilsson menar att 

medlemmarna motiveras till att bidra till gruppen om de anser att gruppmedlemskapet är 

tillräckligt viktigt för dem (2015). Den interaktion som sker när en medlem frågar om tips och 

råd tyder med andra ord på en stark gemenskap som verkar vara viktig för individerna i 

gruppen. Social identitetsteori finns även att hitta i temat “erbjuder jobb”. När medlemmar mer 

eller mindre rekryterar genom gruppens Facebooksida kan det tolkas som att individerna i 

gruppen har blivit en del av ett “vi”. När den sociala identiteten stärks menar Tajfel att 

individerna upplever sig ha egenskaper som är typiska för gruppen (1982). När medlemmar 

uppmanar andra medlemmar att söka en tjänst som går hand i hand med den livsstil On Edge 

står för litar de på varandras förmågor, egenskaper och kunskaper och vill därför vill 

rekommendera likasinnade personer som dem själva. Tajfel menar vidare att det är naturligt att 

stödja dem som de anser sig tillhöra. Att hjälpa andra genom att rekommendera lediga tjänster 

kan därför tolkas som att individerna i gruppen känner en tillhörighet till de andra och därför 

främjar det också ett hjälpande beteende mot varandra.  

 

Vad gäller medlemmarnas sätt att erbjuda jobb, vilket också är ett tema När rekrytering av jobb 

har flyttat från anslagstavlor och platsbanker till ett medium som Facebook kan det också ses 

som att användandet av medier har påverkat samhället och kulturen. Medialisering är bunden 

till en rörlig process av tid och kulturella sammanhang (Hjarvard, 2008) vilket kan förklara 

detta fenomen som förflyttas till en online community i takt med att online-interaktionen har 

vuxit sig starkare med åren. Medialiseringen kan på så sätt ha förändrat kulturen och samhället, 

mänskliga relationer och beteenden. 

 

Samverkan mellan bild och text i detta tema samspelar på ett sätt som ska locka andra att söka 

jobben som annonseras. Ofta handlar det om bilder på hela arbetsgruppen med en positiv och 

glädjefull stämning, likt figur 9. När dessa inbjudande bilder samspelar med en målande text 

med tilltalspronomen  som“du” eller “skidvänner” skapas en närhet till den som läser och en 

känsla av vänskap. Björkvall menar att vissa pronomen kan bidra till att skapa en relation till 

läsaren (2009). Detta menar vi att medlemmarna bidrar med när de i sitt språkbruk använder 

vissa tilltal. Tilltron till arbetet och den som efterfrågar förstärks genom de ordval som används 
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och genom bilderna som förmedlas. Som nämnt tidigare är glädje och gemenskap starkt 

förekommande i detta tema och förmedlar “bli en del av oss”, vilket kan vara en del av 

förklaringen till gruppens starka band. Den tidigare forskning vi hänvisat till belyser vikten av 

att stimulera medlemmarna så att de inte ska lämna gruppen (Koh et al: 2007). Att annonsera 

om lediga tjänster på attraktiva platser tolkar vi som ett sätt att stimulera individerna i gruppen 

till att fortsätta vara med och bidra. Nya erfarenheter kan uppstå och ny vänskap likaså, vilket 

kan ses som ett sätt att utveckla sin personliga identitet.  

 
Temat “söker vänskap” utgör en central roll i gruppens drivkrafter och vänskapliga anda för att 

en önskan om att hitta vänner på något sätt är fröet till On Edge. Temat går att koppla till social 

identitetsteori som sätter ljus på “söker vänskap” som ett centralt fenomen i gruppen. Det On 

Edge på många sätt löser är saknaden av ett sammanhang av andra äventyrs-tjejer. Plötsligt är 

de samlade i samma forum med en tillåtande attityd där det är möjligt att fråga efter vänskap. 

Även om medlemmarna i On Edge är dedikerade till deras intressen var och en för sig hör det 

också till att få dela dessa upplevelser med andra likasinnade. På något vis bidrar gemenskapen 

till att upplevelsen blir bättre. Oavsett vilken sorts grupp spelar en känsla av sammanhållning 

en stor roll, men sammanhållning är också utmärkande inom extremsport för att dessa utövare 

vill tillhöra en grupp för att extremsport och äventyr är förknippat med något socialt. 

Extremsport innebär dessutom svåra moment som kräver kunskap. I vänskap med varandra kan 

de hjälpas åt med att ta varandra framåt i deras utövande. Med andra ord, när dessa tjejer 

sportar tillsammans stödjer de och stärker varandras intressen mer än vad de hade kunnat göra 

var och en för sig. Social identitetsteori förklarar dessa fenomen på så vis att det är naturligt att 

stödja och gynna de vi anser tillhör samma grupp. Namnet On Edge symboliserar värderingar 

kopplade till äventyret som en livsstil och systerskap. På så vis samlar gruppen dessa tjejer på 

ett sätt som gör att temat “söker vänskap” är aktualiserat av gruppens värderingar och normer 

(Nilsson, 2015:117–118) 

 

I “Community efforts in online groups: Who Does the Work and Why?” (2002) undersöker 

Butler m.flr. främst vem som startar grupper online och vad anledningen till det är. Författarna 

tar också upp att grupper online anspelar på samarbete och att detta samarbete uppstår i en 

given kontext av sammanhållningen. När medlemmarna i On Edge söker vänskap är det precis 

det som uppstår. Även om de är främlingar för varandra från början öppnar gemensamma 
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nämnare upp för att samarbeta. Att söka vänner i On Edge är ett sätt att samarbeta då ett sådant 

fysiskt möte innebär att medlemmarna i par eller grupp hjälps åt med att skapa gemenskap och 

komma ut på det äventyr som önskas.  

 

I artikeln “Encouraging participation in virtual communities” (2007) tar Koh m.fl. upp hur 

olika motivationsfaktorer spelar roll för deltagandet. Att söka vänskap kan ses som en sådan 

motivationsfaktor som gör att medlemmarna fortsätter att delta. Även om gruppen fungerar bra 

i onlineformat är det fysiska mötet viktigt för att deltagarna ska vilja fortsätta interagera online, 

och mötet online är i sin tur viktigt för att deltagarna ska få möjlighet att hitta åt nya vänner att 

träffa.  

 

5.4 Engagemang online och fysiska möten 
 
Här presenterar vi resultatet av enkäten som On Edge:s medlemmar svarat på. Enkäten svarar 

på två av studiens forskningsfrågor: “vilken betydelse har identifikationen med On Edge för 

engagemanget i gruppen?” och  “kan engagemanget online leda till fysiska möten?” 

 
Enkäten handlar medlemmarnas engagemang i gruppen och frågorna berör områden såsom vad 

On Edge betyder för gruppens medlemmar, varför de engagerar sig och hur de engagerar sig. I 

analysdelen visar vi frågorna i bild för att sedan i text förklara vad resultatet säger. Frågorna 

och svaren är anpassade efter frågeställningarna, det vill säga: vi har plockat ut de frågor som 

har nära koppling till frågeställningarna. Se hela enkäten i bilaga 1. Vi vill påminna om att 

antalet medlemmar i gruppen är 11 367 och att antalet svar i enkäten uppgår till 103 st. Urvalet 

är alltså inte helt representativt för hela gruppen, men det ger oss en fingervisning kring vad 

som är kärnan för identifikation, engagemang och fysiska möten.  
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Fråga 1: Ser du On Edge som ett namn, en gemenskap, ett varumärke eller som 

något annat?

 
Figur 1 
 

Denna fråga undersöker vilken relation medlemmarna har till namnet och organisationen On 

Edge. Eftersom On Edge även har en webshop där de säljer merchandise ville vi veta om detta 

har någon betydelse för medlemmarnas uppfattning om gruppen, därav alternativet 

“varumärke”. On Edge kan också ses som enbart ett namn på själva gruppen eller som en 

symbol för gruppens värderingar och gemenskap. Vi valde också alternativet “annat” för den 

person som kände sig osäker. 94,2% svarade att de ser On Edge som en gemenskap, 2,9% 

svarade att de ser On Edge som ett varumärke, 1% svarade att de ser On Edge som ett namn 

och 1,9% svarade att de ser On Edge som något annat.  
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Fråga 2: Vilka ord associerar du till On Edge? 

 
Frågan handlar om vilka ord medlemmarna associerar till namnet och gruppen On Edge. I 

resultatet kan vi se att orden förekommer olika antal gånger, bland annat associerar 

respondenterna On Edge med följande ord: (se alla förekommande ord i bilaga 2). 

 

Äventyr 40 gånger 

Gemenskap 24 gånger 

Inspiration 24 gånger 

Glädje 12 gånger 

Girlpower 10 gånger 

Brudar, kvinnor, tjejer 20 gånger 

Systerskap 6 gånger 

Vänner/vänskap 5 gånger 

 

Fråga 3: Kan On Edge ses som en del av din identitet? 

 
Figur 3 
 
Den här frågan har vi ställt för att ta reda på om medlemmarna anser att On Edge utgör en del 

av deras identitet, det vill säga: känner medlemmarna att det som On Edge innehåller och 

symboliserar också stämmer in på det som symboliserar deras personlighet? 44,7% ansåg att 

44 



 

On Edge delvis kan ses som en del av deras identitet. 41,7% tyckte inte att On Edge kan ses 

som en del av deras identitet och 13,6 % svarade ja, On Edge kan ses som en del av min 

identitet. 
 

Fråga 4: Identifierar du dig med gruppens värderingar och normer? 

 

Figur 4 

 

On Edge har som många andra organisationer normer och värderingar som är önskvärda att 

följa i samband med engagemang i gruppen. Som en följdfråga till fråga 3 frågade vi om de 

anser att de identifierar sig med gruppens värderingar och normer. 55,3% anser att de gör det, 

medan 43,7% anser att de gör de mestadels.  
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Fråga 5: Känner du tillhörighet till gruppen?  

 
Figur 5 
 
Fråga 5 handlar om tillhörighet eftersom vi vill veta om medlemmarna som är med i gruppen 

på Facebook också känner tillhörighet till själva gruppen. 61,2% svarade att ja, jag känner 

mestadels tillhörighet till gruppen. 20,4 % svarade ja, absolut och 17,5% svarade att de inte 

känner så mycket samhörighet till gruppen. 1% svarade att de inte alls känner tillhörighet till 

gruppen.  

 

Fråga 6: Om ja/delvis: Vad i On Edge gör att du känner tillhörighet i gruppen? 

 
Figur 6 
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För att ta reda på vad det är som gör att medlemmarna känner tillhörighet till On Egde ställde vi 

en öppen fråga för att få så utförliga svar som möjligt. Många av svaren handlar om att det 

finns likasinnade individer i gruppen och glädjen, gemenskapen och peppen gruppen ger, vilket 

visas i några fall i figur 6. En annan anledning är tillhörighet, men också att atmosfären upplevs 

som öppen och välkomnande. För att läsa alla svar, se bilaga 3.  

 

Fråga 7: Har du kommenterat andra inlägg med till exempel peppande, 

uppmuntrande kommentarer? 

 
Figur 7 

Frågan ovan visar att 74,8% har kommenterat en medlems inlägg med peppande och 

uppmuntrande kommentarer. 
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Fråga 8: Varför väljer du att engagera dig i gruppen? Berätta gärna om din 

upplevelse! 

 
Figur 8 
 
I denna fråga fick medlemmarna med egna ord beskriva varför de väljer att engagera sig i On 

Edge. Många svar berör ämnen som att medlemmarna vill ha tips, inspiration och ideer, vilket 

visas i figur 8. Andra svar handlar om att medlemmarna vill träffa likasinnade människor eller 

bli peppade till att våga leva äventyrligt. För fullständiga svar, se bilaga 4. 

 

Fråga 9: Har du någon gång frågat efter en kompisdejt på On Edge?  

 
Figur 9 
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För att svara på vår fjärde frågeställning “kan engagemanget online leda till fysiska möten?” 

ställde vi frågan om någon medlem frågat andra medlemmar efter en kompisdejt. Där visar 

resultatet att 25,2% har frågat efter en kompisdejt, medan 74,8% inte har det.  

 

Fråga 10: Har en sådan kompisdejt lett till att ni har hängt/umgåtts fler gånger?  

 
Figur 10 
Då det också är intressant att veta om den eventuella vänskapen har lett till fler möten ställdes 

frågan ovan. Där svarade 18,4% att de umgåtts mer än en gång. Dock kan svaren i sin helhet bli 

missvisande då 25,2% av medlemmarna i fråga 7 som svarade “ja” på att de frågat efter en 

kompisdejt är de som kan ta ställning till om de träffats fler gånger. 
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Fråga 11: Upplever du att likasinnade intressen i gruppen har betydelse för att ses 

face-to-face? 

 
Figur 11 
 
I frågan ovan ville vi ta reda på om medlemmarna ser liknande intressen som en stark 

anledning till att träffa en annan medlem. Vi ville nyansera svarsalternativen, vilket visar att 

56,3% delvis anser att gemensamma intressen är av betydelse för att ses face-to-face. 22,3% 

svarar att de vill att vännen ska dela likasinnade intressen, medan 21,4% anser att det inte 

spelar någon roll. 

 

Fråga 12: Har du fått vänner “for life” genom On Edge som du fortfarande umgås 

med? 
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Figur 12 

 

Ännu en intressant fråga är om medlemmarna fått vänner “för livet” genom gruppen On Edge. 

Där visar svaren att 11,4% fått det, medan 88,3% säger att de inte fått det. Likt fråga 8 kan även 

dessa svar vara missvisande eftersom det bara är de som träffats fysiskt som kan ta ställning till 

om vänskapen blivit bestående.  

 

5.5 Diskussion 
 
När vi ställer frågan huruvida identifikation till namnet och gruppen On Edge har betydelse för 

engagemanget i gruppen eller inte så finns det en rad olika aspekter att tolka in i namnets 

betydelse. David M. Kalman menar till exempel att följare anknyter till ett visst märke eller 

namn för att det finns mervärde kopplat till namnet (Kalman, 2009). Namnet On Edge skulle 

lika väl kunna vara just bara ett namn som bär gruppens bokstavliga betydelse: att On Edge är 

en grupp där det finns tjejer som vill utmanas och leva på livets yttersta kant. Men av enkäten 

framgår två tydliga svar: det visar sig att medlemmarna inte upplever On Edge som enbart ett 

namn på gruppen. Majoriteten av medlemmarna ser på On Edge som en gemenskap. En 

gemenskap bär på mening; det handlar om att känna anknytning till andra, ha en sysselsättning, 

få stöd och att få ha en identitet, vara en person och känna sig inkluderad. Om vi då återgår till 

On Edges betydelse för engagemang i gruppen kan vi se att början till engagemanget till de 

värderingar som On Edge står för. Precis som Kalman skriver innehåller namnet On Edge ett 

mervärde.  

 

Det andra svaret handlar om association och visar vilken typ av mervärde medlemmarna 

associerar till On Edge. I svaret syns kommentarer såsom att medlemmarna associerar On Edge 

med äventyr, gemenskap, inspiration, glädje, girlpower, brudar, kvinnor, tjejer, systerskap och 

vänner/vänskap. När vi analyserade inläggen postade av medlemmarna och administratörerna 

fann vi att båda kategorierna använder sig av samma ord som medlemmarna associerar till 

gruppen. När medlemmarna tänker på On Edge får de associationer till vad namnet 

symboliserar för dem. Namnet On Edge bär därmed en mening som skapar gemenskap.  
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Vidare kan vi se att närmare hälften av alla svarande tycker att On Edge kan, eller delvis kan 

ses som en del av deras identitet. Mer än hälften anser att de identifierar sig med gruppens 

normer och värderingar. Vad som bland annat gör att de känner tillhörighet är den öppenhet 

och gemenskap som finns i gruppen, men också att de kan identifiera sig med andra i gruppen. 

Detta är just vad som utgör en grupp, enligt Nilsson. Dess normer och värderingar blir ett med 

den sociala identiteten och därmed också den personliga identiteten (2005). När medlemmarna 

känner likhet med andra i gruppen blir det automatiskt en form av tillhörighet, som uppfyller 

många av de psykologiska behov som vi människor har, till exempel bekräftelse och trygghet.  

 

Som Nilsson också skriver främjar detta ett hjälpande beteende (Nilsson, 2005:117-118), vilket 

vi också kan utläsa från analysen av medlemmarnas Facebookinlägg - de tipsar om resmål eller 

arbeten och ger råd och stöd. Resultatet på frågan “har du hjälpt en annan medlem i On Edge 

genom att kommentera och ge tips, råd eller dylikt” visar att hela 75,7% har hjälpt en annan 

medlem med tips och råd. “Frågar om tips” blev ett eget tema i analysen av medlemmarnas 

Facebookinlägg och var också det tema som var mest framträdande av dem alla. Därför är 

resultatet av enkätfrågan ännu en bekräftelse på att detta är en grundläggande stomme i 

communityt, eller kanske ännu hellre - en oskriven regel. Nilsson menar att 

gruppsammanhållningen visar sig genom den öppenhet och kommunikativa förmåga gruppen 

besitter (2005), vilket vidare kan förklara varför så många känner tillhörighet till On Edge och 

anser att gemenskap är ett ord som förknippas med On Edge, se figur 2.  

 

När deltagarna svarar på frågan om varför de väljer att engagera sig i On Edge har många av 

svaren liknande drag. De skriver att de vill dela sina upplevelser, bli inspirerade till att äventyra 

och att hitta vänner att äventyra tillsammans med. Själva deltagandets grund i gruppen bygger 

på önskningar som kan belysas med social identitetsteori, såsom att vara en del av en grupp 

med gemensamma värderingar (Tajfel, 1974). Men anledningen till att medlemmarna deltar i 

On Edge kan bäst belysas med teorin om deltagarkultur (participatory culture). Medlemmarna 

drivs till stor del till att interagera med varandra i en deltagarkultur med ett meningsutbyte. 

Social identitetsteori beskriver själva behovet och önskemålet om att vara en del av en grupp, 

men deltagarkultur beskriver också hur själva deltagandet tar sig uttryck. När medlemmarna 

svarar på frågan “Varför väljer du att engagera dig i gruppen? Berätta gärna om din 

upplevelse!” uttrycker de att aktiviteterna i gruppen fyller ett behov som får dem att stanna 
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kvar, se figur 7. Skapandet av material och deltagandet i gemenskapen fyller därför en viktig 

funktion när deltagarna väljer att engagera sig och fortsätter att engagera sig i On Edge. På 

samma vis beskrivs deltagarkultur som en reaktion på att hävda sig självständigt och delta i 

aktiviteter som fyller ett behov (Jenkins et al: 2016). I svaren från enkäten framgår att en viktig 

anledning till att deltagarna ska engagera sig är att de vill ha ett aktivt meningsutbyte i en grupp 

med likasinnade. I deltagarkultur motiveras medlemmarna i en community till att delta när 

material delas och kommenteras (García-Galera et al: 2014).  

 

Svaren i enkäten som rör vår sista frågeställning “kan engagemanget online leda till fysiska 

möten”, visar att interaktionen som sker på communityt leder till att medlemmar möts fysiskt. 

25,2% har frågat om en kompisdejt och 18,4% av dessa har träffat personen igen. 11,7% har 

även fått en vän för livet genom communityt. Det bör dock tilläggas att dessa frågeställningar i 

enkäten är något problematiska då frågorna är av stängd karaktär. Det innebär att resultatet är 

något missvisande. Trots detta och det faktum att det är en rätt liten procent i förhållande till 

antalet medlemmar, existerar  “äkta” och långvarig vänskap som kanske inte hade inträffat om 

inte communityt startat. Det är svårt att gissa när denna vänskap kan uppstå, men vi menar att 

den kan uppstå när som helst, under en aktivitet, under en jobbintervju, eller när som helst där 

en interaktion presenterar dessa personer för varandra.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur OnEdge som community kommunicerar för att 

skapa engagemang och identifikation till gruppen. Till att börja med vill vi peka på den enorma 

vilja som fanns hos Ebba Cronqvist när hon startade On Edge. Kanske viktigast av allt: Ebba 

var väldigt säker på varför hon startade On Edge. Det tydliga syftet med On Edge kopplar 

tillbaka till Butlers Community efforts online: who does the work and why? (2002).  

En community uppkommer inte utan initiativ och från intervjun med Ebba (se avsnitt 1.1) 

framkommer just en väldigt medveten orsak till varför On Edge grundades: det saknades ett 

forum för tjejer som vill leva äventyrligt. Kopplat till detta motiv fanns det även ett stort behov 

bland kvinnor att ha ett självständigt och oberoende meningsutbyte om extremsport och 

äventyr, vilket underlättade uppstart och värvning av medlemmar till gruppen. Eftersom Ebba 

realiserade sin idé via en redan existerande organisation går hennes initiativ att koppla till 

medialisering. Det går också att se från intervjun (se avsnitt 1.1) att Ebbas medarbetare drevs 

av samma motiv som Ebba, vilket gör att deras engagemang som grundare var starkt redan från 

början. Deras sociala identitet spelade en stor roll när de började samordna sig kring projektet - 

de delade alla en förståelse för varför On Edge behövdes.  

 

När vi analyserade administratörernas inlägg fann vi tre teman: interagerar med medlemmarna, 

omtänksamhet och aktivitet. En tydlig del av temat “interagerar med medlemmarna” var att 

administratörerna använder ett positivt värdeladdat språk. Det värdeladdade språket skapar en 

uppmuntrande atmosfär och uppmuntran sänker tröskeln för ett engagerat deltagande. En viktig 

aspekt för engagemanget är att grundarna inte bara uppmuntrar till deltagande, utan att de också 

ger förslag på hur medlemmarna kan delta genom att föreslå vad de kan bidra med, till exempel 

när grundarna ställer frågor som “vad har ni för planer för 2018?”. Genom att 

administratörerna uppmuntrar gruppen att kommunicera med varandra leder uppmuntran till att 

skapa sammanhållning i gruppen, men det är också en strategi från grundarna i deras arbete att 

utveckla gruppen. Denna uppmuntran till interaktion spelar roll i formandet av 

deltagarkulturen. En aktiv deltagarkultur bär på så vis en viktig roll i att få medlemmarna att 

svara på administratörernas förslag på framtida interaktion och föreslagna aktiviteter.  
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Temat “omtänksamhet” och “aktivitet” gör att gruppens medlemmar känner sig ihågkomna, 

sedda och de aktiviteter grundarna skapar gör att det ytterligare finns något att engagera sig 

omkring. Genom reproduktion av språk skapar grundarna en väldigt tydlig tonalitet. Detta går 

att jämföra med det Ebba berättade om intervjun (se avsnitt 1.1) om On Edge som målgrupp: 

gruppen är nischad och därför spelar ett målgruppsanpassat språk en viktig roll för 

sammanhållningen. Communityts strategier och tillvägagångssätt som ligger till grund för 

kommunikationen möjliggör för flera tusen tjejer att kommunicera på ett öppet, vänligt och 

entusiastiskt sätt. Ur analysen från den multimodala analysen framkommer också att grundarna 

kommunicerar till alla i On Edge med tilltal som “hej tjejer”, “alla grymma tjejer”, “du On 

Edgare”. Dessa gemensamma nämnare för gruppen skapar enligt sociala identitetsteori ett 

“vi” och då även gemenskap bland användarna. Enligt teorin leder identifikation och känslan 

av att vara behövd till ett engagerat beteende. 

 

I den multimodala analysen fann vi också tre teman för medlemmarna: frågar om tips, erbjuder 

jobb och söker vänskap. Alla tre teman handlar alla på något sätt om en hjälpande attityd. När 

medlemmarna kommunicerar med varandra bygger kommunikationen på en stor entusiasm för 

själva meningsutbytet. De kommenterar varandras inlägg frekvent och inläggen utgörs av ett 

positivt språkbruk, vilket bidrar till vänlig atmosfär och en vilja att hjälpa andra i gengäld. 

Eftersom meningsutbytet är så pass starkt och innehållet relevant, innebär det att dessa tre 

teman återkommande triggar ett fortsatt meningsutbyte.  

 

Analysen av medlemmarnas kommunikation visade att den riktades direkt till varandra i 

gruppen. De agerar gentemot varandra i egenskap av prosumers som verkar för att stötta 

varandra. Det är till stor del mediet Facebook som styr inom vilka ramar medlemmarna 

nätverkar med varandra. Precis som Ebba berättar i intervjun (se avsnitt 1.1) har medlemmarna 

själva jobbat med värvning genom att bjuda in andra medlemmar, vilket säger något om hur 

sociala medier påverkar dessa människors kopplingar till varandra. Medlemmarnas 

engagemang uppmuntras alltså av grundarna, formas av mediet Facebook och beteendet 

prosumption sporras av den gemensamma identiteten och viljan att hjälpa andra. 

 

Utifrån enkäten gick det att utläsa samma mönster: medlemmarna berättar att de deltar i On 

Edge på grund av det dagliga meningsutbytet, för att det är en hjälpande och peppande atmosfär 
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bland andra kvinnor som har äventyr och extremsport som gemensam nämnare. Det tycks vara 

så att On Edge står för just gemenskap och att identifikationen till gruppen handlar om språket, 

samtalsämnena och en levnadsglad och hjälpande attityd. Eftersom just samhörigheten och det 

delade intresset spelar roll för deltagarnas engagemang går det därför säga att identifikationen 

till On Edge spelar roll för engagemanget i gruppen.  

 
Kan engagemanget online leda till fysiska möten? Den största aktiviteten i On Edge sker på just 

Facebook, men det verkar ändå som att tonen och de gemensamma nämnarna i gruppen gör det 

enkelt att träffa en annan On Edgare. Enkäten var ett riktmärke för oss där vi kunde jämföra 

några av medlemmarnas åsikter med vad vi har funnit i den multimodala analysen. Genom 

dessa Facebookinlägg framgick det att gruppens medlemmar verkar för att använda forumet On 

Edge som ett sätt att hitta nya vänner. Svaren från enkäten visar också att det finns en liten del 

av gruppen som frågat efter vänner och att de har setts i fysiska möten. På så vis bekräftar det 

att fysiska möten sker utanför forumet. Vi kan däremot inte dra några slutsatser om de 

medlemmar i On Edge vi inte har sett eller fått svar från. Då 103 respondenter är en 

förhållandevis liten del av gruppens alla 11 414 medlemmar är underlaget för litet för att dra 

några säkra slutsatser. Två frågor är dessutom designade på ett sätt som gör att respondenten 

måste svara på nästkommande fråga även om den inte gäller personen i fråga, vilket behöver 

problematiseras. Trots detta tyder det på att medlemmarnas engagemang online leder till 

fysiska möten, än om vi inte vet i vilken utsträckning dessa möten sker. 

 
Vissa fundamentala krafter bidrar till att communityt fungerar så pass bra som det gör för att få 

deltagarna att känna engagemang och identifikation till gruppen. Gruppen kommunicerar med 

ett tydligt syfte och med ett starkt varför; för att samla tjejer som söker äventyr. 

Kommunikationen från grundarna präglas av omtanke, inspiration och ledarskap som gör att 

medlemmarna uttrycker sig på liknande sätt. Språket är en viktig del eftersom det sätter ton och 

attityd. I en online-community blir detta viktigt eftersom medlemmarna inte kan se varandra 

och kommunikationen i On Edge visar mycket känslor i form av styrka, glädje och inkludering.  

 

Vi vill uppmuntra kommande studier att undersöka hur mekanismer i sociala medier fungerar 

och utvecklas med tiden. Genom att undersöka mekanismer går det att ta reda på mer om vilka 

strategier vi kan använda för att skapa fysiska möten utifrån digitala plattformar. Vi tror att 
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förståelse och förmågan att behärska sociala medier för medmänskliga syften är av största vikt 

för att i vår samtid möjliggöra att människor kan mötas, hjälpas åt och samordna sig kring 

aktuella samhällsfenomen.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkätguide till medlemmarna 
 
Hej du härliga OnEdgare!  
 
Tack för att du väljer att delta i vår studie. När du svarar på enkäten är du också med i 
utlottningen av en On Edge-mössa! 
 
Vi som gjort den här enkäten heter Maia Nyström och Lovisa Blomqvist. Vi går båda sista 
terminen på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Den här 
enkäten är en del av vårt examensarbete där vi valt att undersöka just On Edge för att ta reda på 
vad som skapar ett bra community. Enkäten handlar om ditt engagemang som medlem i 
gruppen.  
 
Genom att svara på enkäten är du med i utlottningen av en On Edge-mössa. Det är också 
anledningen till varför vi samlar in e-postadresser, men vi garanterar att adresserna inte 
kommer att användas till några andra ändamål. De är bara för att eventuellt kunna kontakta dig 
vid utlottningen. Svaren kommer inte heller att kopplas till e-postadresserna. 
 
När du svarar på enkäten finns inga rätt eller fel utan svara det som stämmer bäst in för dig. Vi 
vill gärna veta vad du tycker! Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och det skulle vara till 
stor hjälp för oss om du vill medverka.  
 
- Och du! Om du är nyfiken på resultatet kommer det att finnas tillgängligt i vår uppsats som 
presenteras i mitten av mars på Umeå universitet.  
 
Fred och sol!  
 
1. Ser du On Edge som:  

- Ett namn 
- En gemenskap 
- Ett varumärke 
- Annat 

 
2.  Vilka ord associerar du till On Edge? 
 (öppen fråga) 
 
 
3.  Hur fick du reda på On Edge?  
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- Jag blev injuden av en annan medlem 
- Jag sökte själv upp gruppen och ansökte om medlemskap 
- Jag fick veta om gruppen av en vän och ansökte om medlemskap 

 
4. Tror du att gruppen hade existerat utan ett medie som Facebook? 

- Ja 
- Nej 
- Kanske 

 
5.  Kan On Edge ses som en del av din identitet? 

- Ja 
- Nej 
- Delvis 

 
6. Identifierar du dig med gruppens värderingar och normer? 

- Ja, absolut 
- Ja, mestadels 
- Inte så mycket 
- Inte alls 

 
7. Hur ofta pratar du om On Edge med dina vänner? 

- En eller flera gånger om dagen 
- En eller flera gånger i veckan 
- En eller flera gånger i månaden 
- Mer sällan 
- Aldrig 

 
8. Känner du tillhörighet till gruppen?  

- Ja, absolut 
- Ja, mestadels 
- Inte alls 

 
9. Om ja/delvis: Vad i On Edge gör att du känner tillhörighet till gruppen? 

(öppen fråga) 
 
10. Upplever du att likasinnade intressen i gruppen har betydelse för att ses face-to-face? 

- Ja, jag vill gärna att en kompisdejt ska dela mitt intresse 
- Nej, jag kan träffa vem som helst som vill uppleva äventyr 
- Delvis, jag har roligast med de som delar mitt intresse, men umgås gärna med andra 

ändå 
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11. Bär du någon av On Eges merchandise, tex klistermärke, mobilskal, tygpåse eller 
mössa? 

- Ja 
- Nej 

 
12. Varför väljer du att engagera dig i gruppen? Berätta gärna om din upplevelse!  

(öppen fråga) 
 
13. Har du någon gång frågat efter en kompis-dejt på On Edge? 

- Ja 
- Nej 

 
14. Har en sådan kompis-dejt lett till att ni har hängt/umgåtts fler gånger?  

- Ja 
- Nej 

 
15. Har du fått vänner "for life" genom On Edge som du fortfarande umgås med?  

- Ja 
- Nej 

 
 

16. Har du kommenterat andras inlägg med till exempel peppande, uppmuntrande 
kommentarer? 

- Ja  
- Nej 

 
17. Har du någon gång frågat om råd inför en resa eller om utrustning? 

- Ja 
- Nej  

 
18. Upplevde du att du fick hjälp från svaren av andra medlemmar?  

- Ja  
- Nej 
- Delvis 

 
19. Har du själv hjälpt en annan medlem i On Edge genom att kommentera och ge tips, 
råd eller dylikt? 

- Ja 
- Nej  

 
20. Är du med i andra Facebookgrupper du engagerar dig lika mycket i? 

- Ja  
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- Nej 
 

21. Tycker du att känslan i gruppen känns familjär även om gruppen vuxit till över 11 
000 medlemmar?  

- Ja, absolut. Jag känner att gruppen är familjär 
- Mer ja än nej 
- Mer nej än ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
Bilaga 2: Ordmoln 
 
Vilka ord associerar du till On Edge? 
 
Äventyr 
Girlpower 
Inspiration 
Tjejer, vänskap, möjligheter, inspiration 
Äventyr, inspiration, att våga testa sina gränser, gemenskap, stöttande härlig stämning 
Inspiration, hjälpsamhet, natur, resor 
Äventyr, extremsport, girlpower, skidåkning 
Girl power, tuff, glada, gemenskap, tips, inspiration 
Tips, inspiration, dela kunskap, pepp 
Äventyr, tjejer, gemenskap 
Äventyr, idéer, friluftsliv, kvinnor som skapar sina egna möjligheter och inspirerar andra 
Glädje, gemenskap, givmildhet, respekt, inspiration 
Tuffa tjejer som peppar varandra och lever livet, tar ingen skit 
Bra tips, kul 
Äventyr, girl power, gemenskap 
Systerskap, uppmuntran, glädje, power 
Vänskap, roliga äventyr, nya vänner 
Socialt, inspirerande plattform, tips, nytänkande 
Vänner, äventyr, busigheter 
Systraskap, inspiration, äventyr 
Äventyr 
Girlpower, gemenskap, inspiration, uteliv och sport 
Skidåkning, tjejer, gemenskap 
äventyr, öppenhet, engagemang, modiga tjejer,energi 
Äventyr, gemenskap, lärande 
Kunskapsutbyte, äventyr, inspiration, gemenskap samt grymma brudar 
Äventyr, girlpower 
Glädje 
Gemenskap, utmanande, glädje, inspiration 
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Äventyr, resor, tips, glädje, gemenskap, nya vänner 
Girlpower, gemenskap, kunskap, tips 
Äventyr, våga göra vad man vill, ge sig ut 
Outdoor, glädje, äventyr, hjälpsamt 
Äventyrliga tjejer som med hjälp av andra brudar peppar varandra 
Äventyr. Systerskap. 
äventyr, skidåkning, sport, resande 
Coolt frihet glädje energi 
Support, initiativ, tips och idéer, mod, ödmjukhet och vänner. 
Äventyr, kvinnor, power, action sporter 
Äventyr, glädje, gemenskap 
Girlpower, äventyr, skidor, surf, resor 
Äventyr, resetips, resor, surf, backpacking, fjäll 
Tjejer, gemenskap, spirit, entusiasm 
Brudar brudar brudar goa hangouts, restips bara gött 
Inspiration och gemenskap 
Utmaningar, på gränsen 
Inspirerande, kvinnor, sporter, utmaningar, 
Äventyr, inspiration, nya vänner, rådgivning, kul! 
Äventyr, närventyr! 
Äventyr, gemenskap, tillåtande, peppande 
Äventyr, Utmaning, inspirera, glädje 
Systerskap och äventyr 
Äventyr, pepp, resor, tips 
Pepp, inspiration, kamratskap 
Äventyr gemenskap delaktighet inkluderande generositet 
Frihet, styrka, äventyr, gemenskap, kvinnor 
Inspiration, pepp och vänskap 
Forum 
engagemang, pepp och glädje 
Tjejer sport äventyr kul 
Girlpower, inspiration, tips 
Pepp, inspiration, glädje 
Intressant 
Äventyr, brudar, hjälpsamhet 
Äventyr, tips och inspiration 
Äventyr, tjejer, gemenskap, tips 
Äventyr, tjejer, skidor, surf, resa, aktiva personer 
Äventyr, tjejer, resor 
Äventyr, extremsport, skidåkning, girlpower 
Äventyr, kvinnor, skidåkning, klättring, kompisar 
Äventyr, mod, pepp, community 
Äventyr, utomhus, nytt, gemenskap 
Gemenskap, girlpower, vänskap, skidglädje 
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Skidåkning, tjejer, friluft, extremsport 
Resor 
Systerskap, äventyr, plattform, frågor, svar 
Systerskap, äventyr, våga, tillsammans 
Utmanande, gemenskap, brudar, möjligheter, hjälp 
Äventyr! Häftiga tjejer! 
Äventyr, brudar, glädje, natur, friluftsliv, extremsport, pepp 
utmaning, äventyr, glädje, kompisar, utveckling 
Skidor, brudar, pepp, inspiration 
Coola brudar, sport 
Mötesplats, gemenskap, stärkande 
Full rulle 
Äventyr och livsglädje 
Sport, äventyr, girlpower, hjälpsamhet, 
Inspiration, motivation och möjligheter 
tjejer. natur. aktivt liv. extremsport. styrka. gemenskap. stöttning. hjälpsamhet. upptäcka. 
Äventyr, nyfikenhet, kärlek, girlpower, mod 
Äventyr, vänskap, girl power 
Inspiration, engagemang, vilja att hjälpa till, systerskap, öppenhet. 
Äventyr, Mod, Gemenskap 
äventyr, nya vänner, tips 
Inspiration, äventyr 

 

Bilaga 3: Ordmoln 
 
Om ja/delvis: Vad i On Edge gör att du känner tillhörighet till gruppen? 
. 
Liknande intressen 
. 
Liknande intressen. 
Folk är likasinnade 
Att se att det finns fler grymma tjejer där ute som vill hitta på saker, pusha sina gränsen, upptäcka, träffa 
likasinnade och ha kul. 
Identifierar mig med de intressen folk har. Gillar den hjälpsamma tonen. 
Är aktiv i ett annat extremsportarsällskap och on edge känns som ett extremsportarsällskap fast för endast tjejer, 
vilket känns som något jag kan identifiera mej med 
Att kunna få tips, råd, inspiration, nya vänner 
Känner igen mig i de som skriver i gruppen, delar intressen 
Det diskuteras och visas mycket saker som jag tycker är intressant. Har gett och fått tips sedan jag gick med. Har 
varit med på en one-edge träff :) 
Många tjejer i gruppen som känns lika mig själv, liknande intressen och brinner för samma saker. Den här känslan 
av att vilja iväg, vara rastlös, alltid vilja utmana sig själv och lära sig nya saker är ingenting man ska ta för givet att 
andra förstår. Onedge har likasinnade. 
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Alla är välkomna 
Bra stämning med mycket pepp, alla inkluderas o finns inga dumma frågor. 
Mycket gemensamt, liknande tankar och önskemål 
Gemensamma intressen och trygghet att våga ställa frågor och liknande. 
Det är en väldigt inbjudande och öppen atmosfär som accepterar och uppmuntrar alla! 
De nya vänner jag hittat via on edge 
Att jag kunnat svara på någons frågor som rört något ämne där jag besitter kunskap. Jag känner även att när jag 
själv söker tips är detta en sida jag kan hitta svar på. 
Den öppenhet och prestigelöshet man känner som besökare 
Känner tillhörighet i gruppen, men kändes som att det var mer tillhörighet när gruppen var mindre. Saknar detta! 
😊 
Att vi alla på nått sätt har liknande intressen och vill uppleva saker och inspirera varandra 
Tjejer med mycket lika intressen 
Inspirationen från alla tjejer som är med, vi känns alla som en stor gemenskap där alla är lika värda! 
Finns många med samma intressen 
öppenheten och intresset av att dela med sig. 
Likasinnade som delar erfarenheter 
Mina samt andras erfarenheter, igenkänningsfaktor på många äventyr/problem/upplevelser. Viljan att göra mer 
äventyr! 
Jag har samma intressen som många andra och kan identifiera mig i mycket som skrivs 
Glädjen i äventyr 
Det finns folk att dela sina intressen med som ens vänner kanske inte har lika stort intresse för. 
Gruppen välkomnar både ”proffs” och ”nybörjare” 
Många av inläggen handlar om mina intressen 
Utmana sig själv, ut på äventyr, göra det man vill 
Samma intressen, hjälpsamheten, sociala personer. 
Man peppar varandra, får pepp och kan ställa frågor om äventyr man tror inte andra tjejer i sin gemenskaps krets 
som inte har äventyr som passion som mig. 
Likasinnade tjejer. 
Bara tjejer som är taggade/nyfikna 
X 
Öppet diskussionsklimat, ödmjukt hjälpande, taggande ord till varandra och positiv och kärleksfull energi. 
Många likasinnade tjejer som inspirerar mig. Känner alltid att jag kan ställa frågor och att alla svarar ärligt och 
genuint, snälla människor. 
Lika intressen 
- 
Kvinna samt friluftsintresse 
Många likasinnade 
Massa goa tips och inspiration man kan dra lärdom av!! Peppen 
Alla delar med sig av egna upplevelser och ger tips och råd till andra! Alla vill varandras bästa och hjälper 
varandra! 
Skidåkning 
Likadana intressen som andra 
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Känner att jag alltid kan skriva om jag undrar något eller vill möta upp någon och får alltid bra respons. Kul att 
följa vad för äventyr andra hittar på och komma med tips till dom. 
Så många likasinnade på ett och samma ställe. 
Alla frågor om äventyr som man kan hjälpa till, och även ställa frågor. 
Öppenheten och den tillåtande attityden. 
Liksinnade personer, öppenhet 
jag har genom gruppen fått vänner för livet och de som driver sidan är mycket engagerade i sina följare och tar 
kontakt med oss och visar att de ser oss 
Känner igen mig i det som postas och blir väldigt inspirerad. 
Liknande intressen och värderingar 
Jag hittar likasinnade där som gillar friluftsliv och sporter som jag också gillar 
Har varit medlem kort tid men följt på IG längre tid. Jag gillar att det är så öppet ochdet känns som att alla frågor 
är ok att ställa -man behöver inte vara expert (besserwisser) för att fråga/svara. Gillar det klimatet! 
Att människor med samma intressern pratar med varandra. Jag känner att många i gruppen är lik mig. 
När jag läser alla inlägg om tips på stort och smått så känns det gött att de nästan alltid får typ 10-20 svar och den 
dagen jag själv undrar något så känns det bra att det finns folk som vill hjälpa en och lägger tid på att ge mig de 
bästa tipsen! Vet inte om det kategoriseras som tillhörighet men känns tryggt i alla fall! 
Härlig atmosfär generellt men främst för att jag delar intresse om mycket av det som skrivs om. 
verkar finnas många likasinnade medlemmar 
Liknande personer med liknande intressen 
Det är ett gäng med personer som gillar samma grejer som jag, med liknande värderingar 
Likasinnade 
Vi är så lika allihopa 
Faktumet att de flesta medlemmarna har gemensamma intressen och verkligen är intresserade av äventyr och ofta 
vågar göra just det de vill. Även att det en plattform för att ge stöd, tips och kanske den "sista knuffen" som får 
individer att verkligen utföra sina drömmar/äventyr. 
Även om jag inte är särskilt aktiv med att skriva så läser jag mycket av det som skrivs. Jag tycker det är en öppen 
stämning som gör att folk får många bra tips. Jag känner tillhörighet eftersom jag vet att jag kan ställa en fråga där 
och få grymma tips och pepp från andra tjejer. 
Delvis -> känner att man omges av många med samma intressen och att om man skriver inlägg så är alla villiga att 
dela med sig av sina erfarenheter. 
Härlig stämning och positiva vibes 
Gemenskap, kan relatera till de andra tjejerna i gruppen 
Snarare är det så många människor att man inser att gruppen för det mesta är virituell, och att en liten clique 
kanske träffas i verkligheten 
Grupp medlemmar 
Det rimmar med mina värderingar, och kul med likasinnade 
Att de allra flesta är aktiva TJEJER som gillar att hitta på saker och resa osv. 
Passionen för äventyr, även om det inte är så ofta jag ger mig ut på det som jag skulle vilja! Samt nyfikenhet! 
Mycket öppna & personliga inlägg. Öppenhet känns som key för mig för att känna tillhörighet 
Den utspridda ”nivån” på aktiviter, det är okej att vara nybörjare och det är lika mycket okej att vara på elitnivå. 
Gemensamma intressen 
Var på surfresa men annars inte jätte mycket tyvärr.. Känns som att det mest är surf och alpinskidor som gäller i 
gruppen. Jag håller minst på med det. Och mest löpning, turskidor och klättring. 
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Samma intressen, handlingskraftiga tjejer, prioriteringar i livet 
Jag blir glad när andra skriver och berättar om alla äventyr de gör/ska göra, det får mig att bli taggad 
Är fortfarande rätt ny i onedge 
Att alla som vill får vara med, inspirera och peppa varandra vad än för kunskap man har 
Många likasinnade som jag kan få inspiration från!! 
Folk vill testa nya grejer. Folk ger ideer till vad man kan hitta på. 6 månader eller för en helg. Fyllt med variation 
och endast möjligheter! 
- 
Ej aktiv 
Äventyrslusten! 
Gemensamma intressen och allas otroliga vilja att hjälpa till. Att folk tar sig tiden för att faktiskt ge tips’ 
Att byta tips, inspireras av andra och träffa folk som har samma intressen 
Likasinnade människor som gillar resor, äventyr, träning 
Öppenheten, Allas lika värde, likasinnade tjejor 
Likasinnade tjejer 
Det är en gemenskap, som är öppen för alla och alla mottages på ett fint sätt. 
Den riktar sig till alla 
För att jag upplever att alla oavsett är välkomna 

 
Bilaga 4: Ordmoln 

 

Varför engagerar du dig i gruppen On Edge? Berätta gärna om din upplevelse! 

. 
För att gruppen är ett sätt att träffa människor som är likasinnade. 
För att man får ut så mycket av det! Härligt pepp, bra tips och råd, man får möjlighet att träffa nya människor i 
olika sammanhang. Det är kul och inspirerande, jag tycker att det bidrar till att man får ny syn på saker. Dessutom, 
vilken enorm kunskapsbank vi är tillsammans! Hur otroligt är inte det. 
Kunna bidra med tips om saker. Få tips/råd om saker. 
Är inte engagerad, endast med och läser andras inlägg men kommenterar inte 
Sprida och få kunskap, vänner och inspiration. 
För att få tips och dela med mig av tips till andra 
För att få inspiration, peppas till nya spännande grejer, få tips om alla möjliga bra saker och få kontakt med andra 
tjejer med liknande intressen 
Mestadels inspiration 
Det ger mycket tillbaka, inspiration o tips 
Intressant att läsa och ta del av allt alla gör. Man blir peppad på att hitta på äventyr. 
Få tips på äventyr och kanske hitta folk att göra dem med 
Outdoor är annars ganska mansdominerat, svårt att som tjej vara ny på en sport och våga testa nya grejer i en 
grabbig miljö då tempo och nivå är ganska höga. Gruppen bidrar till att fler tjejer ska våga sig ut och hitta nya 
vänner att upptäcka äventyr med. 
För att det är sån härlig stämning! 
För att hitta vänskap 
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För att kunna dela mina egna kunskaper med flera och själv lära mig av andra 
Inspireras och peppas 
Har träffat och textat med helt underbara människor i gruppen! 
För att det här är en grym grupp som ständigt gör mig taggar att våga testa nya saker 
För att fler tjejer ska våga ta för sig i mansdominerande sammanhang 
Jag vill vara med och förändra samhället och lyfta fram att tjejer är lika kapabla till allt, precis som alla är oavsett 
kön! 
För att få inspiration och tips på äventyr, samt träffa fler 
jag har fått tips som lett till att jag flyttat till lofoten och åkt till lissabon etc. 
. 
Gruppen är någon som verkligen behövs och är stolt att vara en del av den, även att kunna dela med mig av tips 
samt få. 
Dels för inga av mina vänner delar den här sortens intressen. Det var här på säsong i Kanada som min roomie 
berättade om gruppen och den lät underbar. Älskar tonen och hur hjälpsamma alla är. Jag blir väldigt inspirerad av 
andras resor och berättelser 
Inspiration 
Upplever att har man en fråga så är den aldrig för dum, finns inget dömande utan man hjälper varandra påvägen! 
Gillar den positiva & inspirerande andan! 
Gruppen ger mej tips om aktiviteter, äventyr, resor, utrustning mm. 
Har inte så många kompisar där jag bor som delar mina intressen så är kul att läsa om/prata med/ få tips av 
likasinnade 
Inspereras till att ta sig iväg 
Jag bor i en resväska och tycker om att träffa nya människor. Så att kunna ta del av andras äventyr och idéer ger 
mer energier att göra något spännande oxå. Kanske med någon i gruppen 
Så kul att hitta fler tjejer att dela äventyr med! 
Jag vill inspireras. 
För att det finns kunniga personer att fråga och tips att få. 
För inspiration 
Älskar när folk kliver utanför sin comfort zone och testar nya grejor, då ger jag gärna tips och peppande ord för att 
ge dem en extra positiv skjuts i ryggen! 
Jag vill ha tips, men också dela med mig av mina upplevelser och erfarenheter för att förbättra upplevelser och tips 
för andra. 
Jag har inte engagerat mig ännu men kan tänka mig att gå på en kompisdejt 
Är inte speciellt engagerar men tycker att det är intressant att läsa vissa trådar och inlägg! 
Jag engagerar mig ej i gruppen 
Hitta nya vänner 
Tips inspiration dela med mig av mina erfarenheter 
Jag vill dela med mig av mina upplevelser till andra på samma sätt som jag blir inspirerad av när andra delar med 
sig. Vi alla bär på olika erfarenheter och alla har någon historia att berätta. 
Behöver inspiration att komma utanför mina vanliga områden/komfortzon 
För att dela med mig av mina upplevelser och få inspiration och hjälp från andra 
Jag är relativt ny till att äventyra och hålla på med extremsport. Tycker att det är en bra plattform att hitta andra 
likasinnade, få tips, eller träffa nya vänner. 
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För att det är ett bra sätt att träffa nya likasinnade människor! Ffa när det lite mer extremsporter har jag haft svårt 
att hitta tjejkompisar som vill joina, men nu kan jag alltid vända mig hit! 
För att jag älskar äventyr och blir peppad av alla som berättar och planerar sina resor. 
Jag har själv inte varit särskilt aktiv skrivmässigt, men läser inläggen flitigt och har samlat på mig mycket tips. 
För att jag tycker att det är en toppen grupp som alltid får mig peppad att prova nya saker. Om jag då kan bidra 
med det jag har gjort eller ska göra så är det toppen! 
Jag fåt sååå mycket inspiration och glädje av att lösa andras inlägg och fick via on edge kontakt med en tjej som 
jag sedan vandrade till Everest base camp med. 
Tycker att det är fantastiskt med en grupp där tjejer delar med sig av häftiga upplevelser, där vi lan inspirera 
varandra och ta hjälp av varandra. 
Rolig idé och kul att inspireras av andra i gruppen 
För att hitta tjejer att göra aktiviteter med, mina andra kompisar delar sällan mina intressen 
Hitta tips, info, kunna ställa frågor och hitta mötesplatser kring de intressen jag har. Hittills har jag bara läst olika 
trådar samt sökt på ämnen som intresserar mig -inte skrivit nåt själv. 
För att få inspiration 
Kan inte påstå att jag engagerat mig särskilt mycket ännu men jag läser alla inlägg och suger i mig info och 
inspiration till att planera framtida resor! 
Jag får själv många tips och inspiration. Då vill man ge tillbaka. 
det är kul att dela med sig samt få hjälp av andra! 
Inspiration 
För att bli inspirerad och ha möjlighet att träffa andra äventyrslystna tjejer när jag har tid 
Ge och få inspiration 
Det är en jättebra grupp för inspiration och pepp, den får mig att vela utmana mig själv 
Fint med alla tips och trevlig stämning! 
Som sagt innan så ger det en motivering, att följa andras äventyr även om man själv inte kan göra sina egna i 
nuläget. 
För att det är en så bra community! 
Jag älskar äventyr och genom engagemang i gruppen får jag hela tiden idéer om nya äventyr som andra gett sig 
iväg på. Dessutom är det ett jättebra forum att få tips från "de bästa"/med erfarenhet om man ska göra något nytt 
och har frågor. 
De bästa tipsen får man av folk som vet vad de snackar om så jag litar mer på folk i gruppen än en hemsida. Och 
då vill jag gärna engagera mig för att dela min kunskap om det kan hjälpa andra! 
För att hitta andra likasinnade och peppa andra och bli peppad 
För att få inspiration från likasinnadet 
Kul att dela med mig av erfarenheter till likasinnade och ta del av andras tips! 
För att få inspiration, hjälpa andra 
Jag engagerar mig egentligen inte så mycket. 
Det verkar som en häftig ”rörelse” jag mer än gärna vill vara en del av! 
För att få tips om roliga saker att göra, både genom att göra inlägg och läsa inlägg & kommentera där jag har input 
Mer gemenskap till folket! 
Inspireras av andra/Kunna inspirera andra 
För att jag kanske kan hitta likasinnade, få inspiration om nya aktiviteter och get out of my comfort zone 
För att söka råd kring vissa inköp osv – få hjälp från de som kan mer om viss utrustning. 
Bra svar och reko folk till större delen. 
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Dela erfarenheter och skapa nya tillsammans 
Jag tycker det är ett otroligt forum och bra att ha möjlighet att träffa likasinnad att ge sig ut på äventyr med, jag är 
en föredetta alpin åkare 
Det var via on Edge som jag hittade min nuvarande rumskompis som jag bor med på skidsäsong i Kanada. On 
Edge har alltså hjälpt mig mycket! 
Så mycket bra energi och pepp och super bra råd och tips. Så man själv blir taggad att dela med sig av sina 
erfarenheter. 
Jag tycker att det är kul att samla andra tjejer som vill testa på nya äventyr, stora som små. Diskutera olika saker 
som man upplever eller lär sig om. Dela med sig helt enkelt :) 
Önskade att jag själv träffade fler likasinnade tidigare i livet och tycker det är positivt att andra får den chansen. 
Sen hade jag en super surfresa med ett gäng on edgare i Portugal!!! 
Jag har sökt inspiration via facebooksidan. Jag har kommit i kontakt med nya sporter tack vare Facebooksidan. Att 
se folk peppa varandra är så sjuuukt coolt. 
Kul att läsa om coola saker tjejer gör, med möjlighet att haka på 
Ej aktiv 
Jag har inte hunnit vara med så länge. 
Jag åker skidor 6 dagar i veckan, men åker väldigt ofta själv då ingen riktigt är delar mitt stora skidintresset. Om 
inte själv är det för det mesta killsällskap (vilket också kan vara kul såklart!!). Tänkte att det kunde vara ett bra 
forum att hitta lite likasinnade eller skidsällskap sådär. Har varit dock varit skadad i år och inte haft möjlighet att 
göra så mycket roliga friluftssaker än.. 
Jag älskar att resa och äventyra och att hitta en community där alla faktiskt delar dessa intressera är så inspirerande 
och kul! Har inte alltid haft vänner med just dessa intressena så kul att se att det finns massa tjejer som faktiskt 
håller på med alla möjliga olika coola saker! Sedan älskar jag även att dela med mig av tips, när man upplevt något 
fantastiskt så vill jag gärna dela med mig så att andra kan få göra detsamma - lite som att ge en present! Därför 
gillar jag att ge tips i gruppen! 
Jag bor och är uppväxt i Stockholm och upplever inte att så många av mina vänner eller de jag växte upp med har 
samma intresse för uteliv, skidor, segling och den typen av aktiviteter som jag har. 
För att jag kan lära mig nya saker, ta del av andras erfarenheter och bli peppad att följa mina drömmar! 
få råd och dela upplevelser 
För det är roligt ! Jag har träffat så många fina, likasinnade människor genom on edge och fått uppleva många kul 
äventyr. Även öppenheten, nyfikenheten, allas lika värde, peppen och äventyrslysten i gruppen är så bra. Alla är 
alltid välkomna. On edge har betytt mycket för mig då jag alltid befinner mig på olika ställen - men kan alltid 
känna att ”man kanske kan kolla med nån i on edge gruppen”. Girlpower ju !!! 
Inspiration och gemenskap 
Får massvis med inspiration till äventyr! 
För inspiration och för att hitta vänner att hitta på saker med! 

 

Bilaga 5: Intervju med Ebba Cronqvist  
 
L Hur är det 
 
E? Allt är toppen 
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L Nu är jag spänd på att få höra bakgrunden! 
 
E: Du får ställa frågorna så ska jag svara så utförligt jag kan 
 
L Jah! 
 
E: Mhm!  
 
L: Kan du inte bara börja med att berätta om det här med OnEdge, hur föddes Iden? 
 
E: Jah! Mhm jag pluggar i Lund, innan jag började plugga var jag ute i två år och reste och åkte väldigt 
mycket skidor då, jag hade ett väldigt roligt och rikt liv på äventyr då , eh och sen så började jag plugga. 
Och så kände jag efter lite mer än ett år att jag slukades in i det här studentlivet och det kändes inte så 
jätteroligt och efter ett kändes det ändå rätt så enformigt, ehm, så då började jag bli såhär “åh jag vill 
hitta lite mer kompisar som kanske vill göra samma saker som mig på fritiden. Och jag hade åkt på en 
del skidresor med bara killar, och när vi åkte downhill så var det bara jag och killarna. Så jag kände att 
jag behövde tjejkompisar med samma intressen som mig, men jag visste inte bara var jag skulle hitta 
dom, för det fanns ingen plattform. Och så började det lite. Ehm, Den här hejja livet facebook-gruppen 
dök upp i mitt flöde och jag gick med där, och jag tänkte gu vad najs det är, det är så enkelt med 
facebookgrupper. Och gu vad öppna folk verkar vara. Det är hur mycket inlägg som helst i de här 
grupperna. Och det var då jag kom på den här iden att jag kanske skulle göra någonting mer liksom med 
konceptet facebook grupp. Men i och med att jag var i Lund och inte hade tjejkompisar i Min närhet här 
som gillar samma saker som jag, så gjorde jag en facebook grupp och bjöd in kompisar,  
 
E: Sorry nu är det mycket bilar här 
 
L: harkling, Det är ingen fara, ta tiden! 
 
E: …. och då kände jag att jag måste få spridning på det här, och jag ville att det skulle kännas seriöst, 
så jag tog fram ett namn jag tyckte passade, och bad en kompis hjälpa mig med en logga och en bild och 
så, till facebookgruppen så att det skulle kännas mer konceptuellt. Sen hörde jag av mig till Line som 
jag hade en massa gemensamma vänner med, och grejen är egentligen hade jag en lista med massa 
vänner på som jag skulle höra av mig till. Vissa kände jag, vissa kände jag inte lika mycket, vissa kände 
jag inte alls. Där jag bara tänkte typ “ pitcha in idén, för jag ville ha hjälp med att få spridning på den, 
och då hörde jag av mig, jag började med evelina och Line, och dom var så taggade, ehm, att jag kände 
att jag stannade där, så jag hann inte kontakta alla. Kanske två veckor efter att vi hade bestämt, kan ni 
vara med och bjuda in, och så kan vi alla vara administratörer för det här. Och då hade vi en 
förhoppning på att vi skulle få 200 medlemmar första veckan, men vi fick 800 medlemmar första 
dygnet.  
 
L: Oj shit 
 
E: Ja men precis,  
 
L: Det var imponerande 
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E: Ja men det var också det att det var tack vare att det var på facebook, alla har sina konton, och kanske 
för att många känner såhär “skit, det här är ju precis det jag sökt för jag vill också leva ett vanligt liv, 
men där man kanske kan hitta vänner som vill göra samma sak som jag vill på helgerna, eller efter 
skolan, eller liknande. Ehm, så att, ehm, behovet fanns väl där och då blev det väldigt enkelt. Och sen 
också att Evelina är från Kiruna, Jag Ebba är från skåne, och Line bor i Åre. Så att vi täcker ju ganska 
mycket, det är ju från söder till norr i Sverige. Vi fick ju in liksom hela kartan där nästan.  
 
L: Mhm, Men vad hade du för kontakt med Evelina och Line Innan ni började med OnEdge? 
 
E: Nämen, alltså ingen alls egentligen. Utan det var bara det, jag hade bott i Kanada, och efter jag bodde 
där och åkt hem, då kom Line ner till samma ställe och blev liksom vän med några av mina vänner där, 
och då blev det såhär “åh känner du Ebba, känner du Line?” Och det gjorde vi ju inte, men vi hörde 
liksom talas om varann och så här via sociala medier. Så att jag egentligen, kände inte Evelina, och jag 
kände inte Line heller. Ehm, och det är det konstiga bakom den här grejen, att jag faktiskt inte kände 
dom. Men tanken var ju inte egentligen att vi tre skulle starta det här, utan tanken var att jag bara ville 
berätta lite om den här grejen, och skapa lite hype kring den, till vissa tjejer, som sen skulle vara med 
och bjuda in. Men så var dom så peppade, och så tog vi varsitt Skype-samtal, och så var de så peppade 
så jag sa “men tjejer, ni kan också vara admins”. Och det var ju inte en plan, alltså jag hade inte en plan 
om att OnEdge skulle bli det som det är idag, för då kanske man hade varit lite mer försiktiga med vem 
man frågade som man tänkte skulle vara med, lite “oj hur ska det här gå ihop, det måste vara folk jag 
känner, som är, men det har, blivit jättebra ändå om vi, vi har ju haft en bra match 
 
L: Men då är ni alltså tre tjejer som jobbar med gruppen idag? 
 
E: Nej, nu är vi ännu fler faktiskt,  
 
L: Kan du berätta hur många ni är som jobbar med gruppen? 
 
E: Ehm, så att vi är , Det är då Jag Ebba och Evelina, som var med från början. Line har tagit ett steg 
tillbaka, hon har inte hoppat av men hon gör ingenting just nu. Ehm, och sen har vi satt in en tjej som 
heter Elin som är ansvarig för sociala medier, framförallt instagram, en del med hemsidan, ehm men 
framförallt instagram. Och sen så har vi även satt in en tjej som heter Emma, som jobbar lite med event 
och ambassadörer fram här nu under 2019. Så vi är fyra stycken som aktivt jobbar med OnEdge, men 
inte heltid utan alla jobbar, eller pluggar vid sidan om, eller vi gör det här vid sidan om jobb och plugg.  
 
L: Kan du säga någonting kort om de här personer som du nämnde, vad dom gör, vilken sport de är 
engagerade i eller på vilket sätt är som On Edgare? 
 
E: Uhm! Jah! Jag kan ju börja med mig själv då. Jag är ju som du hör som jag sa innan från Skåne så jag 
brukar säga att jag är verkligen liksom en hobbyskidåkare, jag har aldrig tävlat, ehm, men har vuxit upp 
i en familj där  det alltid handlade om att vara aktiv och ute,  så jag tycker att allt från skidåkning som är 
min största passion, till surfing, till längdskidor, till segling, Ja allt möjligt.  Så jag är verkligen bara en 
hobby-OnEdgare, vilket jag tror att det flesta av våra medlemmar är. Och det är inte så bara. Men eh, 
och sen så har vi Evelina, Evelina är från Kiruna, och hon tävlar i Skicross, under sin ungdom, sen så 
gick hon även skidgymansiet i Åre, tre år gick hon, Men har haft lite problem med höfter och sånt, Så 
hon fick lägga skidåkningen åt sidan. Och nu bor hon i Stockholm och pluggar biomedicin så hon är 
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student. Sen så Emma då, hon är väl som mig, ingen sån här bakgrund inom skidåkning eller så annat än 
att hon älskar skidåkning, har säsongat, paddlar kajak, jobbar på Houdini, ah, en friluftsmänniska. Och 
sen Elin, Elin Har jobbat som skidlärare i Sälen. Ehm, hon är från Stockholm, jag kommer inte ihåg vad 
det heter, eh och hon, eh, jag hon kanske har tävlat? Jag kommer inte ihåg om hon hade tävlat, men hon 
har åkt snowboard, och ett eller två år har hon nog tävlat. Hon även tävlat i lite skidåkning. Eh ah, Gillar 
att surfa. Roadtrippa,  
 
L: Jajjemensan, härligt! Jag tänkte på det här, när ni liksom började formatera OnEdge, hade ni någon 
utstakad strategi från början eller har det tagit form under vägen?  
 
E: Ja, det enda jag tänkte då var ju att det måste uppfattas som seriöst. Det var inte bara det, för just 
facebook-grupper kan låta såhär, när vi startade det så var inte facebook-grupper en så stor grej, och eh, 
så det var sånt man hade med sina vänner liksom, meneee, så därför var det väldigt viktigt att det skulle 
kännas som något mer än bara något, utan mer som ett riktigt community. Men,  utöver det så hade vi 
ingen strategi, jag visste inte att det skulle ta sån här fart, det är klart att man var såhär “Oh tänkt om det 
här kunde bli nånting mer, menee, det hade jag inte tänkt då utan det är något som utformats under tiden 
här, och, vi har väl en strategi, och vi har en plan för 2019 och så men, vi har ingen strategi för liksom 
tre, fyra, fem år framåt. Ehm, utan vi är fortfarande som i uppstarten att vi litegranna har testat oss fram. 
Vi har testat lite med att göra Samarbeten för resor vi har haft lite träffar, vi har haft en del 
ambassadörer och det ska vi utveckla, ehm, vi har haft ehm, vi har testat med webshop, för att se finns 
det en stark köpkraft? Ah, vi har kastat ut bollarna och sett vilken som har rullat bäst typ.  
 
L: Okey 
 
 E: Och vi är fortfarande lite i den fasen, On Edge är ingen produkt, och utan en tjänst snarare, ah, ett 
helt community, och vad de är, det är lite svårare att ta på, och förstå liksom såhär, har du en produkt du 
ska sälja så det är väldigt lätt att förstå, vad ska man säga, affärsmodellen. Men i det här fallet så är det 
inte så, utan vi testar oss fram och ser.  
 
L: Men vad har ni för samarbeten, idag, och hur jobbar ni med samarbeten?  
 
E: Ehmn, idag, har vi under hösten, och vi ska utveckla det, samarbeten med tex, med en del 
retailföretag, ehm, vi har gjort några, samarbeten i vår webshop, ehm, vi har haft tidigare samarbeten 
med Lapoint, för resor. Mene, men nu för 2019 är det liksom, ja, inte dom, jo Addnature! Vi har lite 
nystartade projekt, men med liknande företag.  
 
L: Okey, det är lite en sån boll som ni kastar ut och ser? 
 
E: Ja alltså, jag kan inte riktigt säga så mycket för jag vet inte, alla samarbeten är inte klara än.  
 
L: Nej jag förstår, Det är mer sättet och upplägget vi frågar om. Alltså hur ni tänker kring samarbeten.  
 
E: Hur vi tänker? Vi tänker såhär: Vi har en målgrupp som är väldigt nischad. Eh och väldigt, liksom 
stark mot äventyr och så vidare, och företagen vet inte riktigt var vi finns. Var finns de här 
äventyrstjejerna? Hur når vi dom på bästa sätt? Och dom har vi direktkontakt med. Främst i vår 
facebookgrupp, men även via vår Instagram. Det här var inte målet från början, utan om vi ska utveckla 
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det här konceptet och skapa mer ehm träffar och liknande, så måste vi samarbeta med företag för att de 
är hur vi kan få in intäkter, så genom att typ jobba tillsammans med dom för att dels effektivisera vår 
tid, för att skapa en resa till exempel, det krävs mycket tid och pengar åhh, planering och liknande, så 
genom andra företag som är liksom proffs på det som gör, kan vi skapa, dels, värde för våra 
medlemmar, men också då erbjuda de här företagen att nå ut till vår målgrupp med marknadsföring och 
liknande. För det är det som är målet, sen beroende på vilket företag det är finns det olika mål, vissa är 
att vi kanske vill samarbeta med några vi tycker det som gör en bra grej, det här är inget företag vi 
samarbetar med idag, men tex POW, protect out winters, som jobbar liksom för hållbarhet, Eller för SJ 
som vi gör en del grejer.  
 
L: Just ja okey 
 
E: Och en del företag vill vi liksom samarbeta med för att styra möjligheter till träffar, resor åhhh… 
 
L: Ursäkta Ebba, vänta lite,  
 
E:  
 
L: Jag tänkte hoppa tillbaka lite i tiden här, hur mycket tid uppskattar ni att ni lägger på OnEdge idag? 
 
E: Det är väldigt olika, vissa lägger en 3-5 timmar i veckan, så det är inte mycket, medans jag kanske 
lägger 10-15, ibland 20 timmar i veckan. Det man hade velat är ju, jag hade kunnat lägga, jobbat med 
OnEdge på heltid, det finns absolut grejer at göra men  jag måste ju gå i skolan. Och dom andra tjejerna 
hade också behövt och kunnat lägga mer tid,och gör det i perioder, beriende på vilka projekt de har. 
Men den här veckan tror jag de lägger ner ungefär 4 timmar. Ässs, men när det är ett projekt på gång, 
tex när vi startade “Comfort Zones” på vår instagram, då Hade ju ELin mer än den tiden att lägga ner i 
veckan. Så det beror på lite.  
 
L: Så det varier lite? 
 
E: Ja!  
 
L: Du minns du vilket datum ni startade gruppen,  
 
E: Eh, jag tror det var den 21/12 och det var ju, två år sedan, det var ju, 20000… få se här 
 
L: 2016? 
 
E: 2017 eller 2016, måste kolla upp det här 
 
L: Och vi har ju pratat lite om det här med början och var syftet var, men det var alltså att du saknade 
tjejer att äventyra med?  
 
E: Ja, syftet var att skapa en plattform för tjejer med olika intressen inom extremsport och resor, och 
änvetyr.  
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L: Okey, sen undrar vi lite, med drivkrafter, Görs det för pengar, eller görs det för att skapa ett socialt 
kapital? 
 
E: Ja absolut, vi är beroende av pengar för att vi ska gå runt. Men vi tjänar inga pengar och det är inga 
löner som betalas ut eller nånting ehhh såattddeeee det gör helt och hållet bara för socialt kapital och för 
ren vilja och för att det är så jäkla kul. ehh ahh.  
 
L: Och så undrar jag också, hur jobbade ni från början för att sprida gruppen och få medlemmar? 
 
E: Det har kommit väldigt mycket gratis för oss. I och med att gruppen växte, det går med ungefär 100 
medlemmar i månaden, så ehm har vi liksom inte behövt göra så mycket, därför så är det bara word of 
mouth, vår instagram, ehm en del samarbeten vi tidigare gjort har inneburit att vi fått markandsföring i 
andra kanaler för att sprida OnEdge, men framförallt handlar det bara om att folk bjuder in till gruppen 
självmant, de hittar till gruppen och vi försöker vara aktiva med att dela grejer på facebook och 
liknande. Hade vi inte haft den ökningen vi har så hade vi nog lagt mer tid på att sprida den vidare, men 
idag så känner vi inte att vi behöver bli så mycket större, utan det vi pratade om att skapa engagemang, 
för atteee det är en grej att ha jättemycket följare som inte bryr sig om det vi gör på samma sätt, vill vill 
stärka det här engagemanget så att vi blir starkare somm grupp, och att vi hela tiden vill att det ska 
kännas litet, så att det ska kännas familjärt,så att det är en grupp med ens polare. Det är den stämningen 
vi vill ha.  
 
L: Då har jag en ganska naturlig sista följdfråga på det, vad är ert mål med gruppen idag där ni står just 
nu? 
 
E: Ja det är en väldigt bra fråga, där jag står just nu är att jag har ett år kvar på min utbildning, och jag 
tror inte jag kommer arbeta med OnEdge när jag är klar, så att just nu handlar det om mer om att vi alla 
vill ha ett roligt sidogöra, vi tycker det är, eh alltså, både kul och lärorikt att jobba med OnEdge, vid 
sidan om det man annars gör. Något vi känner en passion och drivkraft i. Så det är liksom mitt 
personliga anledning till varför jag lägger ner så mycket tid på OnEdge, Sen är det såklart att det hade 
varit kul om vi hade kunnat samarbeta så att vi eh går så mycket plus att vi kan utveckla vår hemsida 
mer, att vi kan skapa ambassadörsskapsprogram, där  vi kan vara med och lyfta tjejer i media, ta vår 
comfortzone till en ny nivå där vi faktiskt kan ha filmare på plats nästa vinter ehm, och liksom så man 
kan ta den här plattformen vi har till en nästa nivå, det är vad vi verkligen vill jobba för det här året. 
ehm, som jag sa tidigare så finns det liksom ingen femårsplan eller så, Utan OnEdge rullar som det gör, 
Men det kanske är det vi borde bli bättre på. Att ha en väldigt tydlig plan. Det kanske är det ni kommer 
att komma fram till. 
 
L: Tänkte bara passa på att dubbelkolla är det något av er som läser kommunikation, PR eller 
marknadsföring?  
 
E: Elin läser Media och kommunikation i Stockholm 
 
Tack!  
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