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Sammanfattning	  
Facebook är en social nätverkstjänst som gör det möjligt att man kostnadsfritt, utifrån 
synen att internet är gratis, kan kommunicera på olika sätt med andra aktörer och dela 
med sig av information. Tjänsten består av några olika kommunikationsfunktioner 
som man kan använda sig av. 

I denna rapport fokuserar vi på att ta reda på när Facebook används som främsta 
kommunikationsmedel och i så fall hur användandet sker. Vi har med hjälp av en 
enkätundersökning undersökt vid vilka scenarier informatikstudenter på Örebro 
universitet väljer att använda sig av Facebook som främsta kommunikationsmedel. Vi 
har också tagit reda på vilka kommunikationsmedel som i dessa fall skulle använts 
främst om inte Facebook funnits tillgängligt. Vidare har vi även tittat på om ålder och 
användningstiden av Facebook per dag påverkar valet av främsta 
kommunikationsmedel. 

Vi har valt att jobba mot två olika typer av scenarion, tidsrelaterade och 
bekräftelsebehovsrelaterade. Vi kan se att Facebook främst används vid de 
bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna och att SMS oftast är det 
kommunikationsmedel som skulle använts om inte Facebook funnits. Undersökningen 
visar även att yngre aktörer samt aktörer med en högre användningstid av Facebook 
oftare använder Facebook som främsta kommunikationsmedel. 
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Begreppslista	  
Aktör 
I denna rapport är innebörden densamma som innebörden av ordet människa. 

Bekräftelsebehov/bekräftelsebehovsrelaterad 
Detta ord används som ett samlingsbegrepp för Webers fyra handlingstyper 
kombinerat med informell kommunikation. Vår innebörd av ordet betyder att en aktör 
känner behovet av att få bekräftelse på någonting. Rapportens teoridel innehåller en 
förklaring av dessa begrepp. 

Tidsrelaterad 
Innebörden av detta ord är något som handlar om tid och formell/informell 
kommunikation. Rapportens teoridel innehåller en förklaring av dessa begrepp. 
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1 Inledning	  
För sju år sedan hade knappt någon hört talas om fenomenet Facebook, något som 
idag kan tyckas märkligt. Året var 2004 när en grupp studenter på Harvard University 
med Mark Zuckerberg i spetsen valde att lansera en ny tjänst som har kommit att bli 
en välanvänd kommunikationskanal. Idag finns mer än 800 miljoner aktiva användare 
i det sociala nätverket. (Facebook Inc., 2012a) 

Till en början var Facebook enbart tillgängligt för registrerade studenter på utvalda 
universitet i USA. Namnet Facebook är taget från det engelska ordet ”facebook” som 
kortfattat är en papperskatalog som ges ut till nya studenter där lärare och vissa 
studenter återfinns med bild och namn för att underlätta vid skolstart. Zuckerberg såg 
nyttan med att digitalisera denna och det var utifrån detta som Facebook uppkom. Då 
endast studenter fick registrera sig inledningsvis var det logiskt att utvecklingen av 
Facebook var gjord för att underlätta kommunikationen mellan studenter och vad 
studenter ansåg vara nödvändiga funktioner. Ett exempel på detta är att man tidigare 
var tvungen att tillhöra en skola av någon form, även kallat nätverk. Studenter inom 
samma nätverk kunde i och med detta lättare hitta varandra. Än idag finns denna 
funktionalitet kvar. Inom ett år efter starten hade Facebook öppnats upp för fler 
universitet och high schools i USA. År 2006 öppnades Facebook upp publikt för alla 
världen över. (Phillips, 2007) 

Enligt Light, McGrath och Griffiths (2008) är Facebook en av de populäraste sociala 
nätverkstjänsterna. Detta tycker vi också ha sett bland studenterna på Örebro 
universitet. Då Facebook, som nämnts ovan, är en tjänst som uppkommit utifrån 
skolvärlden är vi intresserade av att ta reda på om och hur tjänsten används bland de 
som studerar på Örebro universitet. För att åstadkomma detta har vi läst in oss på 
social interaktion och fokuserat en del av undersökningen kring två olika typer av 
handlingar inom social interaktion, målrationell och affektuell handling. Målrationell 
handling fokuserar kring att en person handlar utifrån andra personers förväntade 
beteende. Dessa förväntningar kan användas för att uppnå den effekt som önskas. 
Affektuell handling fokuserar kring behovet att visa och leva ut sina känslor. 
Personen bakom en sådan handling behöver tillfredsställa ett behov av t.ex. 
hängivenhet. Dessa handlingar förklarar vi mer ingående i teoridelen av denna 
rapport. 

Med denna bakgrundsinformation blev vi intresserade av att först och främst ta reda 
på om Facebook används bland Örebro universitets studenter, men framför allt hur 
dessa studenter använder Facebook som kommunikationskanal. Vi upplever att det 
har blivit allt vanligare att använda Facebook i alla typer av kommunikationsändamål 
och vill därför göra en undersökning för att se om verkligheten stämmer överens med 
vår uppfattning. Vidare vill vi också jobba mot några olika parametrar. Vi vill bland 
annat se om det är någon skillnad i användning och kommunikationsval beroende på: 

-‐ ålder 
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-‐ kön 

-‐ erfarenhet av Facebook 

-‐ aktivt användande av Facebook 

-‐ formell och/eller informell kontakt. 

Vi ser denna undersökning som en grund för vidare forskning inom ämnet med 
möjlighet att fördjupa sig mer kring vissa detaljer än vad denna undersökning tar upp 
och vill därför få fram statistiskt jämförbar data. 

1.1 Problemformulering	  och	  frågeställning	  
Vi har valt att jobba utifrån en primär frågeställning och till denna ha ett antal 
relaterade underfrågor. 

Frågeställningen för denna rapport är: 

- När och hur används Facebook som främsta kommunikationsmedel bland 
studenter på Örebro universitet? 

För att kunna ta reda på detta och våra ovanstående funderingar har vi ställt oss själva 
några relaterade underfrågor: 

- Om man ger ett antal givna scenarion, förbestämda situationer där 
kommunikation behöver användas, vilket kommunikationsmedel skulle då 
vara det främsta bland studenter? 

- Om Facebook är det främsta kommunikationsmedlet, vilket 
kommunikationsmedel skulle ha används om inte Facebook används. 

- Spelar ålder någon roll i valet av kommunikationsmedel? 

- Spelar kön någon roll i valet av kommunikationsmedel? 

- Betyder erfarenheten av Facebook och ett mer aktivt användande av Facebook 
att man oftare väljer det som sitt främsta kommunikationsmedel? 

- Spelar det någon roll om det är formell eller informell kontakt det rör sig om? 

1.2 Avgränsning	  
Vi har valt att avgränsa oss till informatikstudenter på Örebro universitet av två skäl. 
Det ena skälet är för att vi själva är informatikstudenter och vill ta reda på om man 
kan hitta någon generell bild för om och hur informatikstudenter kommunicerar på 
Facebook. Det andra skälet är att enligt Oates (2006) är 30 respondenter ett 
godtyckligt antal för ett småskaligt forskningsprojekt. Vi har också valt att avgränsa 
oss till att fokusera vår undersökning kring två olika typer av interaktionshandlingar, 
affektuell och målinriktad. 
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1.3 Intressenter	  
Vi anser att studenter som är Facebook-användare kan ha ett intresse för den här 
undersökningen för att ta reda på hur Facebook eventuellt kan påverka deras sociala 
interaktion. Vi anser även att studenter som inte är användare av Facebook kan vara 
intresserade av den här undersökningen för att ta reda på hur Facebook eventuellt kan 
komma att påverka deras sociala interaktion ifall de skulle välja att skaffa ett konto. 

1.4 Syfte	  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på när Facebook används som främsta 
kommunikationsmedel, och i så fall hur man använder sig av Facebook, bland 
informatikstudenter på Örebro universitet. Dessutom ska undersökningen ta reda på 
vilket kommunikationsmedel som Facebook har ersatt vid de scenarion då detta 
inträffat.  
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2 Teori	  
I denna del har vi presenterat det som ligger till grund för vår rapport. Vi bygger 
denna kring två huvudinriktningar: sociala nätverkstjänster och social interaktion. 
Avsnittet som handlar om sociala nätverkstjänster har riktats in mot Facebook och i 
avsnittet social interaktion har vi även förklarat rapportens tolkning av 
kommunikation. 

2.1 Sociala	  nätverkstjänster	  
Sociala nätverkstjänster (social networking sites/services) har som uppgift att ge 
personer en kanal för att kommunicera och interagera med varandra. Det är ett 
samlingsnamn för en grupp webbplatser som ger människor möjligheten att skapa en 
egen profil samt dela denna profil med andra. (Timm & Duven, 2008; Boyd & 
Ellison, 2007) 

Dessa tjänster är med andra ord webbanslutna och möjliggör på så sätt 
kommunikation oavsett var man befinner sig, bara man har tillgång till internet. 
Begreppet social nätverkstjänst bygger på att det är en tjänst som finns till för att 
underlätta din interaktion med ditt eget sociala nätverk. En social nätverkstjänst är 
inte enbart populära tjänster såsom Facebook, MySpace, Twitter etc. utan kan även 
vara verktyg som t.ex. Lotus Notes (Hoyt, 2010). I denna rapport fokuserar vi dock 
kring gruppen som de förstnämnda tjänsterna tillhör. Vidare kommer således 
begreppet ”social nätverkstjänst” i fortsättningen innebära det man oftast kallar 
sociala medier, det vill säga Facebook, MySpace, Twitter etc. Chris Hoyt (2010, s. 
11) har definierat sociala medier på följande vis: ”… the definition of ’social media’ 
is communication built upon a platform that allows for the contribution and exchange 
of user-generated content.”. Fritt översatt menar Hoyt att sociala medier är 
kommunikation byggt på en plattform som gör det möjligt att bidra och utbyta 
användargenererat innehåll. 

En social nätverkstjänst är först och främst till för att kommunicera med andra 
människor, men de kan också användas för att exempelvis: hålla ordning på vilka som 
delar samma intressen som dig, vilka som bor i ditt närområde, när personer i ditt 
sociala nätverk fyller år etc. En social nätverkstjänst tillhandahåller med andra ord 
information om personer i ditt sociala nätverk så att du själv kan fokusera på att 
interagera och kommunicera. Gemensamt för dessa tjänster är att du på något sätt kan 
förmedla någonting till en eller flera människor. Oftast handlar det om att dela med 
sig av kortare textmeddelanden, uppladdade bilder/filmer eller bjuda in människor till 
ett evenemang. Tjänsterna handlar mycket om att det ska vara enkelt för dig som 
användare att dela med dig av det du vill och få så stor spridning som du önskar på så 
kort tid som möjligt. Flera av dessa tjänster är gratis för användarna, vilket 
förmodligen ökar chansen för att fler ska ta steget att bli medlem. 

I denna rapport har vi valt att rikta in oss på Facebook av flera olika skäl. Dels har 
tjänsten ett stort antal användare (845 miljoner aktiva användare i december 2011 
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(Facebook Inc., 2012a)), dels har vi själva sett att många studenter på Örebro 
universitet använder sig av tjänsten. 

Samtidigt är Facebook den populäraste tjänsten bland collegestudenter enligt en 
rapport gjord av Reynol Junco (2012). Rapporten visar att bland studenter som 
använder sig av sociala medier var det 97 % av dessa som använder sig av Facebook. 
Alla dessa svarade att de använde sig av Facebook dagligen. Samma rapport visar på 
att det finns bestående skillnader mellan kön, ras och socioekonomiska grupper. 
Rapporten menar även på att det finns ett akademiskt intresse i att ta vara på 
Facebook och dess teknik. 

2.1.1 Facebook	  
För att kunna registrera dig som användare och skapa din profil är allt som krävs 
tillgång till en giltig e-postadress. Registreringen tar inte mer än en minut och man får 
direkt efter registrering förslag på vilka som skulle kunna vara dina vänner utifrån 
informationen man fyllt i. Man kan söka efter vänner utifrån namn eller andra 
referenspunkter (se efterföljande stycke). Facebook bygger mycket på att det är 
vänner som kommunicerar med varandra, men man kan också kommunicera med 
någon som inte är ens vän genom att skicka ett meddelande. 

Enligt Khe Foon Hew (2011) kan man dela in en Facebook-profil i fyra olika 
kategorier: control elements, referents elements, preference elements och contact 
elements. Control elements (bakgrundsinformation) har fält vars data bland annat 
innehåller kön, hur länge man varit medlem och nätverkstillhörighet (exv. att man 
studerat vid Örebro universitet). Referents elements (referensdel) baseras på sådant 
som är möjliga referenspunkter bland användarna. Hit räknas hemstad, vilket 
gymnasium man gick på, nuvarande hemstad och vad man studerat till. Preference 
elements (preferensdel) innehåller information om bland annat intressen, politisk 
tillhörighet, favoritböcker och religiös tillhörighet. Till sist finns contact elements 
(kontaktdel) som visar födelsedag och relationsstatus samt olika sätt att få kontakt 
med personen bortom Facebook. Detta kan exempelvis vara telefonnummer, e-
postadress och postadress. Till detta kan man också ladda upp en profilbild. 

Facebook består av några olika sätt att kommunicera med andra människor. De mest 
förekommande och tillika de vi valt att använda i vår undersökning är följande: 

Wall (väggen/loggen/statusuppdatering) har fungerat som användarens egen gästbok 
där både användaren själv och vänner till användaren kan göra inlägg. Dessa inlägg är 
oftast icke-privata och syns antingen publikt för alla eller för användarens alla vänner. 
Den information man delar med sig av här är inte riktad till en specifik mottagare, 
utan är öppen för alla att läsa. Ett inlägg kan bestå av mer än bara text, som t.ex. 
foton, filmer eller länkar. Denna del byttes under hösten 2011 ut mot timeline som är 
en mer avancerad variant av loggen som kretsar kring en tidsaxel (Facebook Inc., 
2012b), men vi har valt att använda den gamla termen då timeline är ett relativt nytt 
begrepp. 
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Private messaging (meddelanden) är snarlikt e-post. Det är meddelanden som hamnar 
i användarens inkorg och kommunikationen syns enbart för den grupp användare som 
är deltagare i samtalet. Denna funktion riktar informationen till en eller flera specifika 
personer. 

Chat (chatten) är integrerad i layouten och är alltid synlig oavsett var på Facebook 
man befinner sig. Funktionen erbjuder en möjlighet att skicka snabbmeddelanden till 
en eller flera av de vänner som är online. Användaren väljer om man ska vara synlig 
för andra eller inte. Precis som med private messaging så riktar man här sin 
information till en eller flera personer. 

2.2 Social	  interaktion	  
Interaktion definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) på följande sätt: ”samverkan, 
samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 
påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler …” 
(Nationalencyklopedin, 2011a). 

Med NE:s definition som utgångspunkt kan man urskilja att interaktion, eller social 
interaktion som vi har valt att benämna det, innefattar två grundstenar: handlingen 
och kommunikationen (påverkan). Vidare kan man beskriva att en social interaktion 
är något som utförs av en eller flera sociala aktörer. En aktör i detta fall är en 
intentionellt handlande, reflekterande och skapande individ (Hultgren, 2007) En sådan 
individ har sin utgångspunkt i sociala normer, därmed social interaktion. I denna 
rapport kommer denna individ att benämnas ”aktör”. 

2.2.1 Handling	  
Grundmodellen som ofta används för att förtydliga handlingsbegreppet är den medel-
mål-inriktade handlingen. I denna modell väljer aktören vilka medel som ska 
användas för att uppnå ett önskat mål med handlingen. Valet som aktören gör bygger 
på intentioner och situationstolkning. (Hultgren, 2007) 

Den tyske sociologen Max Weber menade på att man kan kategorisera våra olika 
sociala handlingstyper i fyra kategorier: målrationell handling, värderationell 
handling, affektuell handling och traditionell handling. (Weber, 1983) 

Målrationell handling bygger på att man handlar utifrån ett förväntat beteende från 
andra aktörer. Förväntningarna kan därför användas som medel för att uppnå den 
effekt som önskas. (Weber, 1983) Om man t.ex. ska ha fest och vill att så många som 
möjligt ska komma, kan man tänka sig följande statusuppdatering ”Jag ska ha fest i 
helgen, det kommer bli AWESOME!!!”. 

Värderationell handling lutar sig tillbaka på en tro på etiska, estetiska eller religiösa 
värden. Handlingen präglas av detta och aktören handlar efter dessa. I denna kategori 
behöver inte resultatet vara det viktiga, utan snarare egenvärdet i att få uttrycka sig 
efter dessa värderingar. (Weber, 1983) Statusuppdateringen ”jag har slutat äta kött” 
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kan vara exempel på en sådan handling, där aktören bakom uppdateringen beslutat sig 
för att bli vegetarian. 

Affektuell handling styrs av aktörens känslor. Aktören av denna handling behöver 
tillfredsställa ett behov av t.ex. hängivenhet, hämnd eller på något sätt avreagera sig. 
(Weber, 1983) Statusuppdateringen ”JAAA! Arsenal vann Champions League!!!” är 
ett exempel där aktören har ett behov av att leva ut sin glädje att fotbollslaget som 
ligger aktören närmast hjärtat gjorde en enastående insats. 

Traditionell handling bygger på att aktörens handlande beror på ett invant beteende, 
vanor och traditioner. (Weber, 1983) Att alltid skicka upp statistik från sin senaste 
löprunda är exempel på en sådan handling. 

2.2.2 Kommunikation	  
Enligt bl.a. Nationalencyklopedin (2011b) beskrivs kommunikation som överföring 
av information mellan människor. 

Kommunikation är något som kan uppstå efter en aktörs handlande. Innebörden av 
information är att någon får kunskap om någonting och därmed blir informerad. Den 
svenske forskaren Börje Langefors uppfattning om information bygger på att 
information först kan uppstå när mottagaren tolkar meddelandet. Han skiljer även 
mellan data och information, där data är symboler som kan tolkas av en mottagare och 
därmed blir information. (Hultgren, 2007) 

I en kommunikationsprocess finns det, något förenklat, en talare och en lyssnare. 
Dessa kan även benämnas sändare och mottagare. Talarens handling förändrar den 
sociala världen, men informationen som utvinns ur handlingen förändrar varje 
specifik lyssnares subjektiva värld. (Hultgren, 2007) En statusuppdatering på 
Facebook kan ses som en envägskommunikation, talaren är endast talare och inte 
lyssnare, till dess någon väljer att tolka det som står och ge någon form av respons på 
informationen. Talarens handling, att uppdatera sin status, har här förändrat den 
sociala världen, men det är först när någon (lyssnaren) läser och tolkar det som det 
kan förändra dennes värld. 

Om kommunikationen är mer direkt, t.ex. ett meddelande till en specifik person, 
ligger tolkningen hos både talaren och lyssnaren då talaren väljer att uttrycka sig på 
ett sätt som denne tror krävs för att den specifika lyssnaren bäst ska göra en identisk 
tolkning. (Hultgren, 2007)  

2.2.3 Formell	  och	  informell	  kommunikation	  
Kraut, Fish, Root och Chalfonte (1990) har gjort en uppdelning av vad de anser är 
distinktionen mellan formell och informell kommunikation. Formell kommunikation 
är kommunikation som är förutbestämd i förväg och med en förinställd agenda. 
Denna kommunikation förmedlas med ett strikt och korrekt språk. Informell 
kommunikation är kommunikation som är obestämd, rik på innehåll och spontan. 
Denna kommunikation förmedlas med ett vardagligt språkbruk. Dessa definitioner är 



 

 11 

de definitioner av formell och informell kommunikation som vi valt att använda oss 
av. 

Exempel på informell kommunikation kan vara ett privat meddelande som lyder ”tja. 
läget? vi tänkte sticka på fest i helgen, ska ru med?” eller statusuppdateringen 
”JAAA! Arsenal vann Champions League!!!”, så länge någon läser det då, som 
tidigare nämnts, blir information kommunikation först när data tolkas av en eller flera 
mottagare. Ett exempel på formell kommunikation kan vara ett privat meddelande 
som lyder ”Vi i styrelsen har nu beslutat följande ... På måndag klockan 18:30 har vi 
möte angående … Med vänliga hälsningar.” 

Vi har gjort ett medvetet val att använda oss av exempel som kan ses som 
envägskommunikation, vilket på sätt och vis inte är en ren interaktion. Anledningen 
till detta är att vi jobbat fram våra exempel utifrån statusuppdateringar som i sin 
renaste form allt som oftast är envägskommunikation. Vi anser dock att skillnaden 
mellan ”traditionell envägskommunikation” och ”social envägskommunikation” (som 
används på sociala nätverkstjänster) är att den senare på ett snabbt sätt kan utvecklas 
till interaktion då man som lyssnare har möjlighet att på ett direkt sätt respondera på 
det som talats. 
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3 Metod	  
I detta avsnitt kommer vi gå igenom hur vi har arbetat för att till slut fått fram det 
resultat som följer senare i rapporten. Vi kommer också att motivera samt komma 
med kritik angående våra gjorda val och använda metoder. 

Innan vi påbörjade denna rapport läste vi och gick igenom de steg som Goldkuhl 
skriver om i sin rapport Kunskapande. Den rapporten tar upp lämpliga steg att gå 
igenom innan man påbörjar sin rapport för att ta reda på vilken/vilka typ/-er av 
kunskap man söker efter, även kallad kunskapsprojektering (Goldkuhl, 2011). 

Vi använde oss också av en begreppsgraf som finns modellerad och definierad i 
rapporten (se figur 4.1 i Kunskapande). Denna modell hjälper framför allt till i valet 
av strategi och metod. Vi fann att kunskapsformerna kategoriell kunskap och 
klassificerande kunskap passade väl in på våra kunskapsbehov. 

Kategoriell kunskap är kunskap som beskriver vad något är. Denna kunskapsform är 
väldigt grundläggande och alla andra kunskapsformer är beroende av denna. 
Klassificerande kunskap är kunskap som beskriver vad något uppdelas i. Denna 
kunskapsform innebär att man bryter ner ett begrepp i mindre beståndsdelar för att 
bättre förstå dess innebörd. (Goldkuhl, 2011) 

I tabellen nedan har vi exemplifierat dessa kunskapsformer genom att matcha 
kunskapsform med kunskapsbehov. 

Kunskapsform Kunskapsbehov 

Kategoriell kunskap Vad är kommunikation/interaktion? Vad 
är sociala nätverkstjänster? 

Klassificerande kunskap Vilka handlingstyper består interaktion 
av? Vilka sociala nätverkstjänster finns? 
Vilka kommunikationsmedel använder 
sig studenter av vid olika scenarier? 

Utifrån denna kunskapsprojektering påbörjades litteratursökning och 
metodutformning. 

3.1 Litteratursökning	  
När vi hade valt inriktning på rapporten valde vi att sätta oss in i det som vi anser är 
rapportens två huvudämnen. Först och främst handlar det om sociala nätverkstjänster, 
där vi valt att fokusera oss på Facebook då det rankas som världens största sociala 
nätverkstjänst (Wikipedia, u.å.) sett till antalet registrerade användare. Rapportens 
andra huvudämne är begreppet social interaktion. Utifrån dessa ämnen började vi 
söka efter artiklar, rapporter och annan litteratur. Litteratursökningen är inte gjord 
utifrån att samla in data till vårt resultat, utan för att vi skulle sätta oss in i ämnet och 
förstå det vi ville undersöka. Vi använde oss av några olika sökdatabaser där 
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LibHub/Summon, Google Scholar, DiVA och Google var bland de vanligast 
förekommande. Dessa databaser tillsammans samlar, enligt oss, en tillräckligt stor 
mängd med vetenskapliga och granskade artiklar där vi kunde hämta den information 
vi behövde. LibHub (som senare ersatts av Summon), som vi fick tillgång till via 
Örebro universitetsbibliotek, samlar bibliotekets böcker/e-böcker, databaser, artiklar, 
tidskrifter, avhandlingar etc. (Örebro universitet, u.å.). Google Scholar samlar 
vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar från hela 
världen (Google, u.å.). DiVA fungerar som en söktjänst för forskningspublikationer 
och studentuppsatser från 29 lärosäten i Sverige (DiVA, u.å.). Det är viktigt att 
granska funna dokument och artiklar för att se att de är äkta och pålitliga (Oates, 
2006) och därför har vi lagt stor vikt i att litteraturen vi läst ska ha varit vetenskapligt 
granskad och därför i så liten utsträckning som möjligt använt oss av mer generella 
sökmotorer som t.ex. Google. 

För att hitta de källor vi använt oss av har vi bland annat använt oss av följande 
sökord: facebook, social media, social network, social interaction, facebook student 
use, facebook communication, social media interaction, social network interaction. 
Utifrån våra huvudspår valde vi att både söka brett och smalt (t.ex. sociala 
nätverkstjänster kontra Facebook), detta för att fånga upp så många texter som 
möjligt. Vi anser att man kan applicera och använda en text som handlar om sociala 
nätverkstjänster i allmänhet även om denna rapport handlar om just Facebook. Vi 
insåg tidigt att många texter som behandlar sociala nätverkstjänster gör det med ett 
integritetsperspektiv. Detta var inte riktigt vad vi sökte efter så vi fick i våra sökningar 
filtrera bort ord som privacy och integrity. Vi valde också att söka mestadels på 
engelska då vi insåg att det fanns ett mycket större utbud på engelska jämfört med 
svenska, något som skulle kunna bero på att ämnet fortfarande är ganska färskt. 

3.2 Framtagning	  av	  grupperingarna	  ”tidsrelaterade”	  och	  
”bekräftelsebehovsrelaterade”	  scenarion	  

Vi har använt oss av grupperingarna ”tidsrelaterade” och 
”bekräftelsebehovsrelaterade” scenarion i denna undersökning. I början av 
undersökningen genomförde vi en kunskapsprojektering utifrån Goldkuhls (2011) 
rapport Kunskapande för att förstå vad det är vi vill göra och vad det är som vi 
egentligen undrar. Under arbetet med den började vi fundera på vad användare på 
Facebook egentligen använder Facebook till och intresset fastnade desto mer. På de 
seminarier vi hade för att diskutera vår kunskapsprojektering med andra 
uppsatsskrivande grupper framkom att med Facebook så har informell 
envägskommunikation ökat och vi förstod att det var åt det hållet vi ville rikta vår 
undersökning. Under seminarierna pratade vi även om att Facebook används till att 
bestämma träffar med andra personer, exempelvis att man frågar en person om den 
ska med och festa till helgen och liknande. 
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För att öka vår förståelse och kunskap inom ämnet började vi med vår 
litteratursökning och vi hittade en del information angående social interaktion som 
verkade intressant. 

En bit in i undersökningen upptäckte vi att vi fastnat för begreppet bekräftelsebehov 
fastän vi inte helt hade en innebörd av vad det var. Vi började fundera över hur vi 
kunde koppla begreppet till den teori vi fått fram via vår litteratursökning. När vi såg 
till Webers fyra olika handlingstyper gjorde vi tolkningen att begreppet kunde 
innefatta alla fyra typer i vissa fall men har övervikt åt den affektuella 
handlingstypen. När vi såg till informell och formell kommunikation så kunde det 
även där innefatta båda typerna men det vägde mer åt det informella hållet. Som 
förklarat i rapportens begreppslista är vår innebörd av begreppet bekräftelsebehov, i 
den här rapportens sammanhang, ett samlingsbegrepp för Webers fyra handlingstyper 
kombinerat med en informell kommunikation. Det får sitt utlopp i när en aktör känner 
behovet av att få bekräftelse på någonting. Det kan exempelvis handla om att aktören 
vill ha bekräftelse på att hans vänner vet att han har det bra på semestern, eller att 
aktören vill ha bekräftelse på att hans vänner bryr sig om honom när han är sjuk. 

3.3 Datainsamling	  
Sett till vår frågeställning behövde vi hitta en insamlingsmetod som på ett effektivt 
sätt, men fortfarande med trovärdigheten intakt, kunde samla in data från vår utvalda 
grupp. Denna utvalda grupp bestod av samtliga personer som var registrerad på minst 
en av Örebro universitets informatikkurser under höstterminen 2011, totalt sett 328 
personer. För denna rapport var vi intresserade av att få fram kvantitativ data som 
skulle ge oss ett jämförbart resultat mellan våra respektive scenarion och frågor. Vi 
har valt att genomföra en enkätundersökning då det enligt Oates (2006) finns en del 
fördelar med dem, vilka listas nedan: 

-‐ Metoden ger en bred och övergripande täckning av personer så att resultatet 
kan vara representativt för populationen. Generella slutsatser kan därmed 
göras. 

-‐ Metoden kan samla in en större mängd data på snabb tid och till ingen eller en 
liten kostnad. 

-‐ Metoden gör att undersökningen blir möjlig att återupprepa på valfri 
urvalsgrupp. Resultatet kan sedan jämföras med denna rapports resultat. 

-‐ Frågeformulär är bäst lämpat när man avser samla in data från en större mängd 
människor. 

Utformandet av enkäten (se bilaga) började tidigt i undersökningen, med några utkast 
som följd. Anledningen till att vi började tidigt med enkäten var mest för att Oates 
(2006) menar på att det är viktigt att enkäten genererar data kring rätt ämne och vi 
kände att det kan vara bra att få ihop en enkät tidigt för att se vad det är vi önskar ta 
reda på och för att med tiden kunna förbättra formuleringarna av frågorna så att de 
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kommer tolkas likartat av alla respondenter. Till en början hade vi exempelvis med 
frågor relaterade till delning av foton och videor där vi undrade vilken tjänst den 
tillfrågade använde sig mest av. Vi upptäckte dock att enkäten spretade åt för många 
håll med denna typ av frågor. Istället började vi fokusera kring två olika typer av 
kommunikation som vi tycker oss ha sett en ökning av i samband med användandet 
av Facebook: bekräftelsebehovsrelaterad och tidsrelaterad. I den 
bekräftelsebehovsrelaterade delen finns scenarion som vi själva har sett bland den 
delade informationen på Facebook, t.ex. ”jag har landat i Thailand!”, ”min favoritfilm 
går på tv ikväll!” och ”jag är förkyld”. En generell motivering till varför vi valt dessa 
scenarier följer längre ned i detta avsnitt. Vi har i denna del valt att ställa scenarierna 
som påståenden, i form av något man gör eller är. Detta för att täcka upp 
envägskommunikationen snarare än interaktionen. 

Utöver denna grupp scenarion valde vi också att samla in svar från scenarion som på 
något sätt är tidsrelaterade. I denna del ställdes respondenterna inför ett scenario och 
fick sedan välja vilken typ av kommunikationsmedel som skulle ha använts i första 
hand. Exempel på scenarion är ”du ska kolla vilka som vill med och bowla till 
helgen?”, ”du ska bjuda in till din 30-årsfest som ska äga rum om ett par veckor?” och 
”du sitter på jobbet/skolan och vill höra dig för om kompisen är ledig för ikväll för att 
hitta på något?”. En generell motivering till varför vi valt dessa scenarier följer längre 
ned i detta avsnitt. I denna del valde vi att skriva scenarierna i form av frågor, med 
andra ord något man förväntar sig ett svar på. Detta för att täcka upp interaktionen 
snarare än envägskommunikationen. På detta sätt kunde vi få in data kring om 
användningstillfällena för Facebook varierade beroende på om det rör sig om 
envägskommunikation eller interaktion. 

Vi valde att utforma vår enkät (se bilaga) utifrån en samling olika scenarion då vi 
ansåg att respondenterna på så sätt skulle ha något att kunna relatera kring, även om 
det exakta påståendet i sig inte behövde vara något som respondenten varit med om.  

När vi tog fram dessa scenarion, både för de tidsrelaterade och för de 
bekräftelsebehovsrelaterade, gick vi tillväga på det sättet att vi började brainstorma 
fram scenarion utifrån vad som vi tyckte kändes troligt att någon skulle kunna leva sig 
in i för att ge ett lämpligt svar. Detta gjordes utifrån vad vi var intresserade av att ta 
reda på och utifrån vad vi själva sett på sociala nätverkstjänster som t.ex. Facebook. 
När vi hade en samling olika scenarier började vi plocka bort de som var alldeles för 
lika varandra och de som vi tyckte var dåliga eller på annat sätt opassande för 
enkäten. Efter ett tag hade vi några få tidsrelaterade scenarier kvar som var och en 
behandlade olika situationer, då började vi formulera om dem så att de passade 
överens med varandra. Vi gjorde sedan samma sak med de 
bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna. 

För att se vilken typ av kommunikationsmedel som Facebook skulle ha ersatt, om det 
ersatt något, valde vi att ställa ett par följdfrågor till de som valde svarsalternativet 
”Facebook” på ovan nämnda påståenden/scenarier. Dessa var ”vilket 
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kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade använt dig av 
Facebook?” och ”på vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande 
påståendet?”. På första frågan fick respondenten precis samma svarsalternativ som på 
föregående påstående, exklusive Facebook, och på den andra frågan var 
svarsalternativen olika kommunikationsfunktioner på Facebook. 

För att samla in data och utforma vår webbenkät letade vi efter ett 
undersökningsverktyg som var kompetent nog för vår enkät. Vi började med att testa 
olika gratisvarianter, t.ex. Google Docs, men vi tyckte att det saknade viss 
funktionalitet som vi önskade. Bland annat kunde vi inte få ut svaren på ett sätt som vi 
kände oss komfortabla med. Efter lite sökande fick vi tillgång till ett 
undersökningsverktyg som mötte våra krav från ett IT-företag i Örebro. Verktyget 
heter Respond och är en vidareutvecklad version av ClassApps SelectSurvey.NET. I 
detta verktyg hade vi möjlighet att skicka ut enkäten direkt till alla i vår urvalsgrupp 
med uppföljningsmöjligheter, men vi valde att istället använda en generell länk till 
alla respondenter. Detta gjorde vi på grund av tre anledningar, dels för att vi ville att 
enkäten skulle vara så anonym som möjligt, dels för att vi tror att det kunde påverkat 
negativt att skicka ut uppföljningsmail till de personer som inte svarat (framför allt 
när det inte fanns någon ersättning att hämta ut) och dels för att vi inte fick ut en lista i 
digital form över alla e-postadresser (universitetet kunde endast ge ut e-
postadresserna utskrivna på papper). 

Enkäten (se bilaga) testades på några personer i vår omgivning (familj och vänner), 
men inte på någon i vår urvalsgrupp. Oates (2006) menar på att testa enkäten innan 
den fastslås är ett bra sätt att förbättra den. Oates säger även att om man har tid och 
resurser så kan man testa enkäten, på en mindre grupp människor som liknar ens 
urval, för att lyckas ta reda på ifall det är några frågor i enkäten som är svåra att förstå 
och frågor som är otydliga m.m. Oates säger också att oftast har man bara tid och 
resurser till att testa på sina kollegor. Anledningen till att vi inte testade på någon av 
våra kollegor, alltså andra informatikstudenter, var att vi ville att personerna i vår 
urvalsgrupp skulle vara opåverkade. Testningen skedde utifrån samma generella länk, 
som beskrivs nedan, som vår urvalsgrupp fick utskickad till sig och dessa svar 
plockades bort innan vi gjorde vårt utskick. 

Vi valde att skicka ut en generell länk till enkäten till vår urvalsgrupp via 
meddelandefunktionen i Blackboard, ett verktyg som används som studenternas 
intranät på Örebro universitet. Vi skickade också ut samma meddelande via e-post till 
den e-post som tillhandahålls studenterna via Örebro universitet, även denna 
funktionalitet finns inne i Blackboard. Följande information fanns i det e-
postmeddelande som urvalsgruppen fick. 
”Ämne: Enkät C-uppsats 
Meddelande: Hej! 

Vi är två informatik-studenter som skriver vår C-uppsats och skulle behöva din hjälp 
med att besvara en enkät. Uppsatsens ämne är "Facebook och social interaktion" och 
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således behandlar enkäten detta ämne. Enkäten tar ca 3-5 minuter och ditt svar är 
mycket värdefullt för oss i vår undersökning. Dina svar kommer vara helt anonyma 
och inte användas i andra syften än för denna undersökning. 

Länk till enkäten: 

http://URL_TILL_ENKÄTEN 

Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen så går det bra att 
kontakta oss via Blackboard eller mail: 

ANDREAS_EPOSTADRESS@studentmail.oru.se 

Tack på förhand! 

/Andreas Astlind och Alexander Stafström” 

3.4 Metodanalys	  
Enkäten, som visas i bilaga, skickades ut till 328 informatikstudenter vid Örebro 
universitet hösten 2011, av dessa var det 58 stycken som påbörjade enkäten. Vi valde 
att filtrera bort svar från respondenter som inte slutförde enkäten, totalt 17 stycken, 
vilket resulterade i att vi hade svar från 41 personer kvar. Till sist gjorde vi en sista 
bortgallring av respondenter som svarade att de inte hade ett konto på Facebook då vi 
är intresserade av att veta om och hur Facebook används. Dessutom var denna grupp 
få till antalet, 3 stycken, vilket skulle kunna innebära att en jämförelse med de som 
har ett konto och de som inte har ett konto kunde bli missvisande. Kvar blev svar från 
38 personer. 

- Totalt antal utskickade enkäter: 328 stycken 

- Totalt antal påbörjade enkäter: 58 stycken 

- Totalt antal slutförda enkäter: 41 stycken 

o varav respondenter med ett Facebook-konto: 38 stycken 

Efter datainsamlingen exporterade vi all data från enkäterna till en Excelfil. Vi 
började med att ta bort de svar som vi räknas som bortfall vilket lämnade oss med 38 
stycken rader i Excel med varje kolumn representerande en enkätfråga. 

Vi började med att leta mönster utan någon som helst filtrering, vilket var svårt då 
man inte vet vad man ska leta efter. Vi valde att sortera resultatet efter vad vi i vår 
frågeställning undrar ifall det är skillnader; alltså utefter ålder, aktiv användning och 
erfarenhet av Facebook, dock inte kön då de var för få till antalet och för att vi inte vet 
könsfördelningen. För att förklara lite mer detaljerat gjorde vi så att vi började dela 
upp respondenternas svar i två grupper ett flertal gånger. Första gången delade vi in i 
två grupper varav första gruppen var alla som var 18-24 år gamla (grupp A) och den 
andra gruppen (grupp B) var 25 år och uppåt. Att vi valde just de åldersgrupperna var 
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för att det var vad som gjorde att vi fick ett ganska jämnt antal respondentsvar i både 
grupp A och grupp B. Vid nästa gång delade vi istället upp grupp A och grupp B 
annorlunda, vi valde att alla som använder Facebook mindre än eller lika med 30 
minuter per dag för grupp A och de som använder Facebook mer än 30 minuter per 
dag för grupp B. 

När vi väl hade tagit fram en grupp, exempelvis den sistnämnda, började vi titta på 
vilka likheter respektive skillnader som fanns bland svaren. Exempelvis tittade vi på 
hur många som hade svarat Facebook på vardera frågan som handlade om vilket som 
var deras främsta kommunikationsmedel vid ett visst scenario. Ifall vi hittade 
skillnader bland grupperna gick vi in lite djupare och började sammanställa antalet 
Facebook-svar på vardera frågan, både som ”antal” och som procent av antal i 
gruppen. Alltså, ifall fyra stycken svarat Facebook på frågan ”Vilket är det främsta 
kommunikationsmedlet då du sitter på jobbet/skolan och vill höra dig för om 
kompisen är ledig för ikväll för att hitta på något?” medan 14 stycken gett andra svar 
skrev vi upp att 22,2% svarat Facebook på frågan. Samma sak gjorde vi för den andra 
gruppen och upptäckte vi märkbara skillnader så sammanställde vi det till en tabell att 
använda i ”Resultat och Analys”. Tyckte vi dock att skillnaden inte alls var märkbar 
noterade vi det och fick sedan i ”Resultat och Analys” skriva att exempelvis ålder inte 
verkade spela någon roll för användandet av Facebook. 

3.5 Metodkritik	  
Vi tycker även i efterhand att vi gjorde ett rätt val att använda oss av en 
enkätundersökning då vi fick den typ av data vi ville få in för att kunna analysera, 
däremot finns det några saker vi själva anser att vi borde gjort annorlunda. Först och 
främst fick vi inte in det antal respondenter vi hade önskat, av totalt 328 tillfrågade 
slutförde 41 personer enkäten vilket ger oss en svarsfrekvens på ca 13 %. Här hade vi 
hoppats på många fler och vi hade kunnat göra mer för att få en högre svarsfrekvens. 
Exempelvis hade vi kunnat använda oss av pappersenkäter, antingen som komplement 
till befintlig webbenkät eller som ett substitut. Då vår urvalsgrupp var begränsad hade 
vi kunnat nå dessa via deras föreläsningar och delat ut enkäten direkt på plats. Vi hade 
också kunnat fortsätta med webbenkäten, men gått ut och presenterat oss för 
urvalsgruppen så att de visste att de skulle hålla utkik efter enkäten på sin studentmail. 
Eventuellt borde vi också ha förklarat tydligare att enkäten var till för alla, oavsett om 
man är användare av Facebook eller inte. Då vi visste att vi ville göra en kvantitativ 
analys blev vi snabbt inriktade på att göra en enkätundersökning. Vi borde dock ha 
tänkt över de alternativ som finns ännu mer innan vi bestämde oss för en 
enkätundersökning. 

3.6 Enkätkritik	  
Vi ser bland kommentarerna vi fick via e-post och i enkäten att ett till svarsalternativ 
på våra scenarion borde funnits med: ”Vet ej/Skulle inte delat med mig av…”. Detta 
hade förmodligen gett ett tydligare resultat för att se om Facebook används som 
substitut för ett annat kommunikationsmedel eller om Facebook har tillfört ett nytt 
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sätt att kommunicera. Vi hade också kunnat lägga in ytterligare en följdfråga om man 
svarade att Facebook var främsta kommunikationsmedel: ”Hade du delat med dig av 
följande information om du inte använt Facebook?” av samma anledning som tidigare 
nämnts. 

Vi tänkte även ha använt oss av slumpvis ordning av svarsalternativen, men dessvärre 
fanns det inte stöd för detta i det enkätverktyg vi använde. Anledningen till att vi ville 
ha slumpvis ordning var för att minimera vår påverkan på respondenterna. 

Efter att ha läst nämnda kommentarer så inser vi också att vi på följdfrågan ”på vilket 
sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet?” borde ha haft med 
”via ett event” som svarsalternativ, framför allt gällande de scenarion som var 
tidsrelaterade. Att vi hade med svarsalternativet ”annat (skriv gärna vad i 
kommentarsfältet nedan)” hjälpte oss dock att fånga upp dessa, men då det inte var 
med som ett svarsalternativ för alla respondenter kan vi inte använda det i slutsatsen. 
Med tanke på att enkäten, se bilaga, var vinklad mot Facebook var det olyckligt att det 
nämndes som första svarsalternativ för alla som svarade på enkäten, vi kan därmed ha 
påverkat respondenterna genom hur enkäten var designad. 

Angående scenarierna som vi valt ut har vi kommit på att vi borde varit mer 
strukturerade vid framtagandet av dessa, istället för att börja med att brainstorma fram 
dem skulle vi utgått ifrån vår teori och tagit fram olika scenarion den vägen istället så 
de inte bara skiljer sig innehållsmässigt utan även kommunikationsmässigt och 
handlingsmässigt. 

3.7 Bortfallsanalys	  
En bortfallsanalys görs för att se om de personer i urvalet som inte svarat på enkäten 
avviker från de personer som svarat (Ekbrand, 2004). Enligt Oates (2006) har man 
lyckats mycket väl om man får en svarsfrekvens på 30 % och det är inte ovanligt att 
man får så lågt som 10 % svarsfrekvens. Då vi fick en svarsfrekvens på ca 13 % är vi 
medvetna om att vi har fått ett stort bortfall och att det blir omöjligt att dra generella 
slutsatser, men vår tolkning är att svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att räknas 
som ett acceptabelt resultat. För att trots allt vara på säkra sidan samlade vi in 
ytterligare 10 svar från vår population, detta antal var lika med det antal kurskamrater 
vi under vårterminen 2012 hade. Genom att personligen be dessa fylla i enkäten på 
samma sätt som tidigare respondenter, det vill säga genom webbenkät, fick vi in svar 
från alla. Kursen avser en informatikkurs vilket var kravet för att räknas till vår 
population. Vi jämförde sedan dessa svar mot våra slutsatser som gjorts utifrån vårt 
första resultat och kunde då inte se några tendenser till systematiska avvikelser. Det 
ska tilläggas att vi frågade dessa personer om de fyllt i enkäten tidigare och fick 
nekande svar från alla. Vi kan dock inte vara helt säkra på om dessa personer svarat 
på enkäten innan, då vi valt att inte kunna spåra enskilda respondenter på något sätt. 
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4 Resultat	  och	  analys	  
I detta avsnitt är tabellerna rapportens resultat om inget annat nämns. Till dessa 
tabeller har vi förklarat och analyserat resultatet. Vi har valt att sammanfoga resultat 
och analys för att underlätta läsandet av denna rapport. Siffrorna i tabellerna 
representerar antalet svar för respektive svarsalternativ om inget annat anges. Alla 
tabeller som inte innehåller procent är resultat från datainsamlingen och de tabeller 
som innehåller procent är analys. Angående tillhörande text till tabellerna så är det en 
blandning mellan förklaring till tabellerna och analys av dem. Se enbart tabellerna 
som resultat, och då enbart de som inte innehåller procent. 

4.1 Bakgrundsfrågor	  
Fråga 1. Kön 

Man Kvinna 

33 5 

Tabell 1. Kön 

Vi valde att ha med en fråga om kön då vi ville ha möjlighet att kunna gruppera svar 
efter kön och jämföra dessa för att se om skillnader finns. Vi har dock valt att inte 
jobba vidare med denna gruppering, främst på grund av två anledningar: dels vet vi 
inte hur könsfördelningen ser ut totalt sett bland alla informatikstudenter och dels 
kände vi att skillnaden förhållande till varandra blev för stor och därmed skulle 
jämförelse bli missvisande. 

Fråga 2. Ålder 

18-24 25-34 35-44 45-54 >55 

20 16 2 0 0 

Tabell 2. Ålder 

Denna fråga var med för att kunna använda vid filtrering till senare frågor. Vi har valt 
att filtrera utifrån denna fråga då vi var intresserade av om ålder spelar någon roll i val 
av kommunikationsmedel. Vi är dock medvetna om att vi får samma problem som 
med kön ovan, att vi inte vet hur åldersfördelningen ser ut bland alla tillfrågade, 
därför har vi undvikit att dra generella slutsatser utifrån denna parameter. 

Fråga 3. Har du ett konto på Facebook idag? 

Ja Nej 

38 0 

Tabell 3. Har du ett konto på Facebook idag? 
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Då vi redan filtrerat bort svar från respondenter som svarade nej på denna fråga blir 
resultatet självfallet på ovanstående vis. Den främsta anledningen till att denna fråga 
var med var att vi ville se att vår upplevda erfarenhet att många av studenterna 
använder sig av Facebook stämde, vilket vårt resultat säger då det var 38 som svarat 
ja och 3 som svarat nej av de 41 fullständiga svar vi fick in. På grund av den låga 
svarsfrekvensen kan vi dock inte med säkerhet säga att det här resultatet speglar 
verkligheten. 

Fråga 4. Hur länge har du använt dig av Facebook? 

0-1 månad(-er) 1-3 månader 3-6 månader 6-12 månader > 12 månader 

0 0 2 1 35 

Tabell 4. Hur länge har du använt dig av Facebook? 

Resultatet på denna fråga visar att en stor del av studenterna är erfarna användare, sett 
till när man skapade ett konto på Facebook. Då det är så få personer som haft ett 
konto mindre än 12 månader har vi dock valt att inte göra fortsatta urval utifrån denna 
fråga då det kan skada trovärdigheten för anonymitet. Vi kan därmed inte få svar på 
vår fråga om en större erfarenhet av Facebook påverkar valet av 
kommunikationsmedel. 

Fråga 5. Hur många minuter om dagen använder du Facebook? 

0-10 minuter 11-30 minuter 31-60 minuter > 60 minuter 

9 13 7 9 

Tabell 5. Hur många minuter om dagen använder du Facebook? 

På denna fråga bad vi respondenterna uppskatta hur mycket tid man aktivt lägger på 
Facebook på en dag. Vår definition av aktivt användande är när man skriver något till 
någon, när man läser vad andra skrivit, kollar på bilder eller använder 
chattfunktionen. Dessa exempel nämndes även för respondenterna. Förhållandet 
mellan svarsalternativen är relativt jämnt, men 76 % av respondenterna har mindre än 
en timmes aktiv användning om dagen.  

4.2 Tidsrelaterade	  scenarion	  
Fråga 6-20. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet… 

1. …då du sitter på jobbet/skolan och vill höra dig för om kompisen är ledig för 
att hitta på någonting? (fråga 6) 

2. …om du ska bjuda in till din 30-årsfest som ska äga rum om ett par veckor? 
(fråga 9) 

3. …om du ska kolla vilka som vill med och bowla till helgen? (fråga 12) 

4. …när du skickar ut datumförslag för styrelsemötet? (fråga 15) 
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5. …om du behöver ett snabbt svar från din chef/lärare på en viktig fråga? (fråga 
18) 

 

Facebook SMS Telefonsamtal 
E-
post 

Fysiskt 
möte Brev Doodle Twitter Annat 

1. 4 22 11 1 0 0 0 0 0 

2. 20 7 7 2 0 1 0 0 1 

3. 10 17 10 0 1 0 0 0 0 

4. 8 5 0 20 1 0 1 0 3 

5. 0 3 18 10 5 0 0 0 2 

Tabell 6. Tidsrelaterade scenarion - främsta kommunikationsmedel 

Här har vi valt att gruppera och sammanställa frågorna 6, 9, 12, 15 och 18 då dessa 
tillhör de scenariofrågor som vi har grupperat som tidsrelaterade scenarier. 
Frågenycklarna 1-5 beskrivs ovanför tabellen. Här kan vi se att det inte verkar finnas 
något kommunikationsmedel som generellt används som det primära. Facebook, 
SMS, telefonsamtal och e-post är vanligt förekommande i en eller flera av de angivna 
scenarierna. 

 

 

SMS Telefonsamtal E-post 
Fysiskt 
möte Brev Doodle Twitter Annat 

1. 4 0 0 0 0 0 0 0 

2. 13 3 3 1 0 0 0 0 

3. 8 2 0 0 0 0 0 0 

4. 5 2 1 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 7. Tidsrelaterade scenarion - främsta kommunikationsmedel om Facebook 

Tabellen ovan visar en sammanställning över svaren från frågorna 7, 10, 13, 16 och 
19. Dessa frågor ställdes som följdfrågor till tillhörande scenario till de personer som 
svarade att Facebook var deras främsta kommunikationsmedel. Respondenterna 
ombads att svara på vilket kommunikationsmedel de tror skulle vara det främsta om 
de inte hade haft Facebook. Här är det genomgående mest frekventa 
kommunikationsmedlet SMS, oavsett typ av scenario. När det gäller tidsscenarier kan 
vi därmed se att om inte Facebook skulle använts, hade SMS använts som främsta 
kommunikationsmedel. 
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Via loggen/wall 
(statusuppdatering) 

Via ett 
personligt 
meddelande 

Via 
chatten Annat 

1. 2 0 2 0 

2. 1 6 3 10 

3. 6 2 1 1 

4. 1 4 1 2 

5. 0 0 0 0 

Tabell 8. Tidsrelaterade scenarion - val av Facebook-funktion 

Ovanstående tabell visar en sammanställning över svaren från frågorna 8, 11, 14, 17 
och 20. Dessa frågor ställdes som följdfrågor till tillhörande scenario till de personer 
som svarade att Facebook var deras främsta kommunikationsmedel. Respondenterna 
ombads svara på hur de skulle kommunicera på Facebook i det givna scenariot. 

Som vi tidigare nämnt i metoddelen av denna rapport missade vi här att ha med 
”event” som en kommunikationsform, vilket tydligt syns på scenariot där det ska 
bjudas in till fest (rad 2 i tabellen). Här är alternativet ”annat” överrepresenterat och 
respondenterna fick även möjlighet att i ett textfält själva skriva vad de menade med 
”annat”. Här följer ett utdrag av vad som skrevs: 
”Skapa ett event” 
”Event” 
”Skulle skapa ett evenemang och bjuda in alla som jag vill bjuda.” 
”starta ett event” 
”Privat event” 
”Genom att skapa ett event.” 
”Skapa ett event och bjuda in folk till det.” 
”Alternativt skapa ett event och bjuda in dem man vill ska närvara.” 
”Jag skulle skapa ett "event" och göra en stor grej av det hela såklart :)” 
”Genom att skapa ett Event och bjuda in till det.” 
Av de 10 som svarade ”annat” så skrev alla att de skulle använt sig av ”event”. 

En informell kommunikation (förfrågan om bowling, rad 3) sköts vanligast via en 
statusuppdatering. 

När det gäller formella kommunikationer (rad 4 och 5) används oftast ”personligt 
meddelande”. 

4.3 Bekräftelsebehovsrelaterade	  scenarion	  
Fråga 21-44. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet för att dela med dig av… 

1. …”jag har landat i Thailand!” (fråga 21) 
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2. …”jag står nere på ICA och handlar i en lång kö.” (fråga 22) 

3. …”jag sitter på bussen/i bilen på väg hem från skolan/jobbet.” (fråga 23) 

4. …”jag har klarat av en svår uppgift (t.ex. en tentamen).” (fråga 24) 

5. …”min favoritfilm går på tv ikväll!” (fråga 25) 

6. …”jag är förkyld.” (fråga 26) 

7. …”jag ska ut på krogen med några kompisar ikväll!” (fråga 27) 

8. …”jag funderar på vad jag ska hitta på ikväll.” (fråga 28) 

 

Facebook SMS Telefonsamtal 
E-
post 

Fysiskt 
möte Brev Twitter Annat 

1. 26 8 1 0 0 0 1 2 

2. 11 9 5 0 0 0 4 9 

3. 9 16 5 0 0 0 3 5 

4. 22 8 3 0 1 0 1 3 

5. 17 8 2 0 3 0 3 5 

6. 14 10 4 0 4 0 2 4 

7. 18 10 3 0 2 0 1 4 

8. 18 5 3 0 3 1 3 5 

Tabell 9. Bekräftelsebehovsrelaterade scenarion - främsta kommunikationsmedel 

Här har vi valt att gruppera och sammanställa frågorna 21-28 då dessa tillhör de 
scenariofrågor som har gemensamt att de handlar om bekräftelsebehov. 
Frågenycklarna 1-8 beskrivs ovanför tabellen. Till skillnad från de tidsrelaterade 
scenariofrågorna kan vi här se att det finns ett kommunikationsmedel som generellt 
används som det primära, Facebook. 

Den här typen av kommunikation är spontan och förmodligen ganska oplanerad, med 
andra ord informell. Tidigare har vi sett att man vid formell kommunikation använder 
sig av e-post och telefonsamtal, något som också visar sig här, om än på ett motsatt 
sätt. Allra mest märks det genom att se att ingen skulle använda sig av e-post som 
främsta kommunikationsmedel för denna typ av kommunikation. 

Vi ser att brev inte skulle användas alls (bortsett från en respondent som svarat brev 
på ”jag funderar på vad jag ska hitta på ikväll”, men då brev i princip omöjligen kan 
ta sig igenom postgången samma dag väljer vi att se detta svar som oseriöst). Att vi 
överhuvudtaget hade med brev som svarsalternativ berodde på att vi ville ha samma 



 

 25 

svarsalternativ rakt igenom, även om de på vissa scenarion ter sig vara omöjliga att 
använda. 

I denna del valde vi, som vi tidigare nämnt, att skriva scenarierna i form av 
påståenden som handlade om något man är eller gör. Det var inga frågor inblandade 
så scenariot förväntade sig nödvändigtvis inga svar. Denna form av information kan 
med andra ord kännas som att den inte riktar sig till någon specifik mottagare. 

För att jämföra de olika scenariodelarna analyserade vi resultatet ytterligare genom att 
summera antalet personer som svarade att de skulle använda Facebook som sitt 
främsta kommunikationsmedel i respektive del. Summeringen dividerade vi sedan 
med totala antalet svar i respektive del. Vi fick då fram att i de tidsrelaterade 
scenarierna används Facebook främst i 22,1 % av fallen, jämfört med 44,4 % i de 
bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna. Facebook ser ut att vara ett naturligare val 
när man vill dela med sig av information som inte nödvändigtvis behöver vara riktad 
till någon specifik person. 

 

SMS Telefonsamtal E-post 
Fysiskt 
möte Brev Twitter Annat 

1. 16 0 2 0 0 8 0 

2. 5 1 0 0 1 3 1 

3. 6 0 0 0 0 3 0 

4. 11 3 1 0 0 7 0 

5. 7 2 0 1 0 7 0 

6. 6 2 0 0 0 6 0 

7. 9 3 1 0 0 5 0 

8. 8 2 0 1 0 7 0 

Tabell 10. Bekräftelsebehovsrelaterade scenarion - främsta kommunikationsmedel om Facebook 

Ovanstående tabell visar en sammanställning över svaren från frågorna 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41 och 43. Dessa frågor ställdes som följdfrågor till tillhörande scenario till de 
personer som svarade att Facebook var deras främsta kommunikationsmedel. 
Respondenterna ombads att svara på vilket kommunikationsmedel de tror skulle vara 
det främsta om de inte hade haft Facebook. Här kan vi precis som i föregående del se 
att SMS skulle vara det främsta kommunikationsmedlet om man inte hade haft 
tillgång till Facebook. 
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Via loggen/wall 
(statusuppdatering) 

Via ett personligt 
meddelande 

Via 
chatten Annat 

1. 26 0 0 0 

2. 9 0 1 1 

3. 8 0 1 0 

4. 22 0 0 0 

5. 17 0 0 0 

6. 14 0 0 0 

7. 16 0 2 0 

8. 17 1 0 0 

Tabell 11. Bekräftelsebehovsrelaterade scenarion - val av Facebook-funktion 

Ovanstående tabell visar en sammanställning över svaren från frågorna 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42 och 44. Dessa frågor ställdes som följdfrågor till tillhörande scenario till de 
personer som svarade att Facebook var deras främsta kommunikationsmedel. 
Respondenterna ombads svara på hur de skulle kommunicera på Facebook i det givna 
scenariot. 

Även här kan vi se att de scenarier vi ställt upplevs som oriktad, informell 
kommunikation då ens logg bland nästan alla respondenter skulle användas som 
kommunikationsform. 

När vi jämförde resultatet av vilken funktion som skulle användas mellan de olika 
scenariodelarna fick vi fram att man skulle välja loggen 23,8 % av fallen i de 
tidsrelaterade scenarierna och 95,6 % i de bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna. 

4.4 Mer	  eller	  mindre	  aktiv	  användning	  av	  Facebook	  
För att få svar på frågan om en mer aktiv användning av Facebook påverkar valet av 
kommunikationsmedel så har vi delat in respondenterna i två grupper indelade efter 
vad de svarade på frågan om antalet minuter aktiv användning per dag. För att få 
ungefär lika många respondenter i varje grupp valde vi att sätta gränsen vid under och 
över 30 minuters aktiv användning. Detta gav oss 22 stycken i grupp A, mindre än 
eller lika med 30 minuter, och 16 stycken i grupp B, över 30 minuter. 
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 Grupp A Grupp B 

1. 4,5 % 18,8 % 

2. 50 % 56,3 % 

3. 22,7 % 31,3 % 

4. 13,6 % 31,3 % 

5. 0 % 0 % 

Tabell 12. Tidsrelaterade scenarion - användningsjämförelse 

I tabellen ovan har vi filtrerat ut de som svarade att de skulle använda Facebook som 
främsta kommunikationsmedel bland de tidsrelaterade scenarierna utifrån ovan 
nämnda grupperingar. Procenten representerar andelen som svarat Facebook på 
frågorna i respektive grupp. Frågenycklarna 1-5 finns nämnda tidigare i resultatdelen. 
Vi kan här se att det är viss övervikt för grupp B bland scenarierna, vilket kan ses som 
att det är något vanligare att man väljer Facebook som främsta kommunikationsmedel 
ju mer aktiv man är i sitt användande. 

 Grupp A Grupp B 

1. 68,2 % 68,8 % 

2. 27,3 % 31,3 % 

3. 18,2 % 31,3 % 

4. 53,5 % 62,5 % 

5. 45,5 % 43,8 % 

6. 36,4 % 37,5 % 

7. 31,8 % 38,8 % 

8. 45,5 % 50 % 

Tabell 13. Bekräftelsebehovsrelaterade scenarion - användningsjämförelse 

Här har vi använt oss av samma gruppering som i tabellen ovan, men här är det bland 
de scenarier vi har valt att benämna bekräftelsebehovsscenarier. Precis som i tabellen 
ovan så står procentalet för andel som svarat Facebook i respektive grupp. Här kan vi 
också se en viss övervikt för grupp B, även om fördelningen är väldigt snarlik rakt 
igenom. 
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4.5 Ålder	  
För att få svar på om ålder spelar in i valet av främsta kommunikationsmedel har vi 
valt att göra en indelning av respondenterna där vi ville få en så jämn gruppering som 
möjligt av åldrarna. Då något fler än hälften av respondenterna fanns i gruppen 18-24 
år valde vi att göra uppdelningen 18-24 år (grupp A) och 25 år och uppåt (grupp B). 
Detta gav oss 20 stycken i grupp A och 18 stycken i grupp B. 

 Grupp A Grupp B 

1. 15 % 5,6 % 

2. 55 % 50 % 

3. 35 % 16,7 % 

4. 25 % 16,7 % 

5. 0 % 0 % 

Tabell 14. Tidsrelaterade scenarion - åldersjämförelse 

I tabellen ovan har vi filtrerat ut de som svarade att de skulle använda Facebook som 
främsta kommunikationsmedel bland de tidsrelaterade scenarierna utifrån ovan 
nämnda grupperingar. Frågenycklarna 1-5 finns nämnda tidigare i resultatdelen. Vi 
kan se att yngre personer (18-24 år, grupp A) väljer att använda Facebook något 
oftare som främsta kommunikationsmedel än äldre personer (25 år och uppåt, grupp 
B). Framför allt märks detta på rad 3 (”…vilka som vill med och bowla till helgen?”). 

 Grupp A Grupp B 

1. 75 % 61,1 % 

2. 35 % 22,2 % 

3. 25 % 22,2 % 

4. 70 % 44,4 % 

5. 50 % 38,9 % 

6. 50 % 22,2 % 

7. 60 % 33,3 % 

8. 60 % 33,3 % 

Tabell 15. Bekräftelsebehovsrelaterade scenarion - åldersjämförelse 

Här har vi använt oss av samma gruppering som i tabellen ovan, men här är det bland 
de scenarier vi har valt att benämna bekräftelsebehovsscenarier. Precis som i 
föregående tabell kan vi se att det är en viss övervikt åt grupp A, vilket innebär att 
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yngre personer oftare väljer att använda sig av Facebook som främsta 
kommunikationsmedel oavsett vilken typ av kommunikation det gäller. 
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5 Slutsats	  
I detta avsnitt kommer vi kortfattat svara på vårt syfte och vår huvudfråga samt 
underfrågor. På grund av bortfallet ska slutsatserna inte läsas kategoriskt utan med 
försiktighet. 

”Syftet med denna undersökning är att ta reda på när Facebook används som främsta 
kommunikationsmedel, och i så fall hur man använder sig av Facebook, bland 
informatikstudenter på Örebro universitet. Dessutom ska undersökningen ta reda på 
vilket kommunikationsmedel som Facebook har ersatt vid de scenarion då detta 
inträffat.” 

5.1 När	  Facebook	  används	  som	  främsta	  kommunikationsmedel	  
Vi har i rapportens resultat och analysdel sett att Facebook används som 
kommunikationsmedel bland informatikstudenter på Örebro universitet. Bland det vi i 
rapporten valt att benämna bekräftelsebehovsrelaterade scenarion var det övervägande 
Facebook som användes som främsta kommunikationsmedel. 

5.2 Hur	  Facebook	  används	  
Vilken funktion på Facebook som används visar sig bero på vad ändamålet med 
kommunikationen är. Främst av alla de funktioner denna rapport har tagit upp 
används loggen. Vid vad som kan uppfattas som en formell kommunikation, bland 
annat kontakt med styrelsen, används personligt meddelande. Övriga funktioner såg 
vi inga mönster i hur de används. 

5.3 Vilket/vilka	  kommunikationsmedel	  om	  inte	  Facebook	  använts	  
Vi såg att personer som numera väljer Facebook som sitt främsta 
kommunikationsmedel oftast skulle använt SMS om man inte haft tillgång till 
Facebook. Detta gäller främst bland de tidsrelaterade scenarierna, men även bland de 
bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna. Vårt resultat visar på en tendens att om inte 
Facebook skulle ha använts så skulle i de flesta fall SMS ha använts istället. 

5.4 Övriga	  påverkbara	  parametrar	  
Vi valde att inte analysera resultatet filtrerat på kön då förhållandet av antalet svar 
mellan män och kvinnor var för ojämnt. Analysen indikerar följande gällande de 
parametrar som nämndes som intressanta i rapportens inledning: 

- Antalet minuter aktiv användning av Facebook leder till viss del till ökad 
användning av Facebook som främsta kommunikationsmedel. 

- Yngre personer (18-24 år) använder Facebook som främsta 
kommunikationsmedel oftare än äldre personer (25 år och uppåt). 
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6 Diskussion	  och	  personliga	  reflektioner	  
I denna del har vi valt att lägga våra egna reflektioner utifrån det resultat vi fått fram i 
rapporten. De reflektioner som knyts till en tabell hänvisar till angiven tabell i 
rapportens resultat- och analysdel. 

Tabell 5 
Förhållandet mellan svarsalternativen var relativt jämnt, men 76 % av respondenterna 
har mindre än en timmes aktiv användning om dagen. Vi tror att detta har att göra 
med att varje information i sig själv oftast består av ganska korta meddelanden. Man 
hamnar förmodligen inte i några längre diskussioner över Facebook, något som kan 
vara fallet vid ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. 

Tabell 6 
Facebook visar sig vara främsta kommunikationsmedlet när det ska bjudas in till fest. 
Vi tror att anledningarna till detta är för att man snabbt och enkelt kan skapa ett 
”event”, bjuda in de vänner man önskar ska delta och sedan direkt kunna se vilka som 
tackar ja och vilka som tackar nej. Den automatiska sammanställningen finns samlad 
på ett ställe och går alltid att nå, vilket gör det lättare att hålla koll på anmälningarna. 

SMS används främst när man förväntar sig riktigt snabba, men något informella, svar. 
Förmodligen beror detta på ett invant beteende, men kan också bero på att man känner 
en större osäkerhet kring om mottagaren kollar sin Facebook tillräckligt ofta för att 
informationen ska vara aktuell. Detta skulle kunna ändras i takt med att olika 
varianter av smartphones blir allt vanligare och Facebook installeras på dessa. Dock 
så räcker inte detta utan mottagaren måste även ha accepterat och ställt in notiser så 
att man blir uppmärksammad på att någon har kontaktat en via Facebook. Dessa 
anledningar bidrar förmodligen till att SMS är det främsta kommunikationsmedlet vid 
snabb kommunikation. 

Det är intressant att se att ingen använder Twitter som det främsta 
kommunikationsmedlet vid något av scenarierna. Detta kan såklart bero på flera olika 
saker, men vår gissning är att det beror på att du inte kan rikta din kommunikation till 
en eller flera specifika mottagare på Twitter utan att göra informationen publik. Detta 
kan vara en fördel då det handlar om dessa scenarion där man förväntar sig respons 
och återkoppling och där man eventuellt även på förhand vet vem/vilka man har för 
avsikt att höra av sig till. 

Det fysiska brevet används i princip inte alls, förmodligen då man förväntar sig snabb 
återkoppling samt vill vara kostnadseffektiv. Vi hade på förhand förväntat oss att 
inbjudning till en större fest skulle vara det scenario då brev skulle kunna användas, 
men ett svar till trots så är det inte något som verkar användas bland vår urvalsgrupp. 

Vid vad som kan förväntas vara en något mer formell kommunikation (kontakt med 
chef/lärare och kontakt med styrelsen) visar resultatet att e-post och telefonsamtal är 
de främsta kommunikationsmedlen. Vi tror att detta har att göra med vad man 
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generellt anser vara seriösa val av kommunikationsmedel. Förmodligen räknar man 
med att personer i dessa ställningar läser sin e-post regelbundet. Då kontakt via SMS 
eller telefon kan kännas för påträngande kan e-post vara att föredra, då det i många 
fall är mottagaren som aktivt väljer att läsa sin e-post när det passar. Här förväntar 
man sig förmodligen inte heller direkt återkoppling. När detta är ett krav i sin 
kommunikation används förmodligen telefonsamtal som främsta 
kommunikationsmedel, vilket återspeglas i tabellen på rad 5. 

Tabell 10 
Vi ser att Twitter är ett populärt alternativ, framför allt jämfört med den tidsrelaterade 
delen där Twitter inte skulle användas alls som substitut. Vi tror att detta kan bero på 
att informationsdelning av typen envägskommunikation känns mer oriktad och öppen 
för vem som helst. 

Allmän diskussion utifrån resultat och analys 
Vi tror att anledningen till att informell kommunikation vanligast sköts via en 
statusuppdatering beror på att man i en statusuppdatering ”slänger ut” en öppen 
förfrågan och att man vill att någon ska nappa, men på förhand är det inte säkert att 
man bryr sig om vem som nappar. 

Vi tror att anledningen till att ”personligt meddelande” ofta används för formell 
kommunikation på grund av att formell kommunikation anses vara mer seriös och 
privat än informell. 

Vi tror att anledningen till att Facebook är det populäraste kommunikationsmedlet i 
vissa fall är för att man snabbt kan få ut sin information till flera personer, men där 
man inte riktar sin information specifikt till någon/några mottagare. 

I vårt resultat fick vi fram att loggen skulle användas 23,8 % av fallen i de 
tidsrelaterade scenarierna och 95,6 % i de bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna, 
ifall Facebook nu hade använts. Vi anser att detta visar att loggen används när man 
vill dela med sig av information som inte nödvändigtvis behöver vara riktad till någon 
specifik person. Vi har sett att det inte spelade någon större roll om man använde 
Facebook mer eller mindre aktivt gällande att välja Facebook som främsta 
kommunikationsmedel gällande de bekräftelsebehovsrelaterade scenarierna och det 
tror vi beror på att Facebook lämpar sig bra för denna typ av kommunikation och då 
verkar det inte spela någor roll ifall man använder Facebook mer eller mindre aktivt.  
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8 Bilaga	  -‐	  enkät	  
Denna enkät är gjord av Andreas Astlind och Alexander Stafström. Vi är två 
informatik-studenter som nu skriver sin C-uppsats. Enkäten tar ca 3-5 minuter och ditt 
svar är mycket värdefullt för oss i vår undersökning. Dina svar kommer vara helt 
anonyma och inte användas i andra syften än för denna undersökning. 
 

Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen så går det bra att 
kontakta oss via Blackboard eller via mail: andash111@studentmail.oru.se 
 
Tack på förhand! 

1. Kön 
a. Man 
b. Kvinna 

2. Ålder 
a. 18-24 
b. 25-34 
c. 35-44 
d. 45-54 
e. 55- 

3. Har du ett konto på Facebook idag? 
a. Ja 
b. Nej 

4. Hur länge har du använt dig av Facebook? 
a. 0-1 månad(-er) 
b. 1-3 månader 
c. 3-6 månader 
d. 6-12 månader 
e. mer än 12 månader 
f. Ingen åsikt/vet ej 

5. Hur många minuter om dagen använder du Facebook? (Uppskatta tiden du 
aktivt använder Facebook under en dag. Med aktivt användande menar vi inte 
tiden du är inloggad utan tiden som du t.ex. skriver på folks logg, läser andras 
logg, kollar på bilder, chattar.) 

a. 0-10 minuter 
b. 11-30 minuter 
c. 31-60 minuter 
d. mer än 60 minuter 
e. Ingen åsikt/vet ej 

6. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet då du sitter på jobbet/skolan och 
vill höra dig för om kompisen är ledig för ikväll för att hitta på något? 

a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
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h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

7. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte 
använt dig av Facebook? (Påstående: "Vilket är ditt främsta 
kommunikationsmedel då du sitter på jobbet/skolan och vill höra dig för om 
kompisen är ledig ikväll för att hitta på något?")* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Doodle 
g. Twitter 
h. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

8. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Påstående: "Vilket är ditt främsta kommunikationsmedel då du sitter på 
jobbet/skolan och vill höra dig för om kompisen är ledig ikväll för att hitta på 
något?")* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

9. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du ska bjuda in till din 30-
årsfest som ska äga rum om ett par veckor? 

a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

10. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte 
använt dig av Facebook? (Påstående: "Vilket är det främsta 
kommunikationsmedlet om du ska bjuda in till din 30-årsfest som ska äga rum 
om ett par veckor?")* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Doodle 
g. Twitter 
h. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

11. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Påstående: "Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du ska bjuda in 
till din 30-årsfest som ska äga rum om ett par veckor?")* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
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c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

12. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du ska kolla vilka som vill 
med och bowla till helgen? 

a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

13. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte 
använt dig av Facebook? (Påstående: "Vilket är det främsta 
kommunikationsmedlet om du ska kolla vilka som vill med och bowla till 
helgen?")* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Doodle 
g. Twitter 
h. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

14. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Påstående: "Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du ska kolla 
vilka som vill med och bowla till helgen?")* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

15. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet när du ska skicka ut 
datumförslag för styrelsemötet? 

a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

16. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte 
använt dig av Facebook? (Påstående: "Vilket är det främsta 
kommunikationsmedlet när du ska skicka ut datumförslag för 
styrelsemötet?")* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
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d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Doodle 
g. Twitter 
h. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

17. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Påstående: "Vilket är det främsta kommunikationsmedlet när du ska skicka ut 
datumförslag för styrelsemötet?")* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

18. Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du behöver ett snabbt svar 
från din chef/lärare på en viktig fråga? 

a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

19. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte 
använt dig av Facebook? (Påstående: "Vilket är det främsta 
kommunikationsmedlet om du behöver ett snabbt svar från din chef/lärare på 
en viktig fråga?")* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Doodle 
g. Twitter 
h. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

20. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Påstående: "Vilket är det främsta kommunikationsmedlet om du behöver ett 
snabbt svar från din chef/lärare på en viktig fråga?")* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

 

Föreställ dig följande scenarion och ange vilket kommunikationsmedel du främst 
skulle använda för att dela med dig av respektive scenario. 

21. ”Jag har landat i Thailand!” 
a. Facebook 
b. SMS 
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c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

22. ”Jag står nere på ICA och handlar i en lång kö.” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

23. ”Jag sitter på bussen/i bilen på väg hem från skolan/jobbet.” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

24. ”Jag har klarat en svår uppgift (t.ex. en tentamen).” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

25. ”Min favoritfilm går på tv ikväll!” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

26. ”Jag är förkyld.” 
a. Facebook 
b. SMS 
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c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

27. ”Jag ska ut på krogen med några kompisar ikväll!” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

28. ”Jag funderar på vad jag ska hitta på ikväll.” 
a. Facebook 
b. SMS 
c. Telefonsamtal 
d. E-post 
e. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
f. Brev 
g. Doodle 
h. Twitter 
i. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

29. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag har landat i Thailand!”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

30. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag har landat i Thailand!”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

31. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag är nere på ICA och står i en lång 
kö.”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
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f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

32. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag är nere på ICA och står i en lång kö.”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

33. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag sitter på bussen/i bilen på väg hem 
från skolan/jobbet.”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

34. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag sitter på bussen/i bilen på väg hem från skolan/jobbet.”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

35. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag har klarat en svår uppgift (t.ex. en 
tentamen).”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

36. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag har klarat en svår uppgift (t.ex. en tentamen).”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

37. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Min favoritfilm går på tv ikväll!”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 



 

 42 

38. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Min favoritfilm går på tv ikväll!”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

39. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag är förkyld.”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

40. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag är förkyld.”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

41. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag ska ut på krogen med några 
kompisar ikväll!”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

42. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag ska ut på krogen med några kompisar ikväll!”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

43. Vilket kommunikationsmedel tror du skulle vara ditt främsta om du inte hade 
använt dig av Facebook? (Scenario: ”Jag funderar på vad jag ska hitta på 
ikväll.”)* 

a. SMS 
b. Telefonsamtal 
c. E-post 
d. Fysiskt möte (ansikte-mot-ansikte) 
e. Brev 
f. Twitter 
g. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

44. På vilket sätt skulle du kommunicera på Facebook gällande påståendet? 
(Scenario: ”Jag funderar på vad jag ska hitta på ikväll.”)* 

a. Via loggen/wall (statusuppdatering) 
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b. Via ett personligt meddelande 
c. Via chatten 
d. Annat (skriv gärna vad i kommentarsfältet nedan) 

 

(* = visades endast om man svarat Facebook på ursprungsfrågan) 
 
 


