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ABSTRACT 

The aim for this paper is to examine how and why exchange students use Facebook during 

their exchange in Sweden. The results indicate that most of the exchange students use 

Facebook to access information and to connect with people they meet in Sweden, both 

Swedish and other exchange students. Primarily, the respondents used the chat to keep in 

contact with their new friends but the Facebook groups were also of great importance for 

them to create an understanding of the new culture they are in - the student culture of Örebro 

University. In order to implement this study we used, for instance, the uses and gratifications 

theory with which we analysed our data. All the data from the interviews with the exchange 

students was collected during the fall semester of 2015. 
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1. Inledning 

Idag erbjuds vi allt fler möjligheter att studera på andra platser än ens hemort. Rent globalt 

har utbildningsmarknaden ökat och allt fler universitet samarbetar för att möjliggöra detta för 

fler studenter; att studera allt från några månader till flera år vid ett annat universitet eller 

motsvarande blir mer till en norm än ett undantag. Fler och fler väljer att studera utomlands 

och de bidrar mycket till det multikulturella samhället. Därför spelar utbytesstudenter en 

viktig roll inom interkulturell kommunikation. Det är inte bara positivt att studera i ett annat 

land och möta en annan kultur för studiernas skull. Det kan även vara användbart när man 

kommer ut på arbetsmarknaden då fler och fler ser internationell erfarenhet som något 

värdefullt. Men att åka till ett annat land innebär även att man lämnar den trygghet man är 

van vid. För vissa kan detta upplevas som väldigt jobbigt, medans för andra märks det 

knappt. Vi lever i en globaliserad värld där interkulturell kommunikation inte kan undvikas, 

vare sig den sker på internet eller ute i det verkliga livet. Sociala medier möjliggör 

kommunikation mellan människor från hela världen och Internet har därför blivit en viktig 

plats för interkulturell kommunikation. Facebook är världens största sociala nätverk med hela 

1.59 miljarder användare (Statista 2016) och säger själva att deras syfte är att “give the 

people the power to share and make the world more open and connected” (Facebook u.å.). De 

tekniska möjligheterna för kommunikation har förändrats över tid. Förr var de begränsade då 

kommunikationsverktygen skapade en tid- och platsbundenhet. Idag har samhället förändrats 

på grund av den teknologiska utvecklingen och vi har helt andra möjligheter att kommunicera 

över tid och rum. Därför ökar möjligheten till exempelvis interkulturell kommunikation 

genom sociala medier.  

Denna studie vill skapa en djupare förståelse för hur och varför utbytesstudenter väljer 

att använda Facebook under sin utbytesperiod. Genom en kvalitativ metod analyseras 

uttalanden från fokusgrupper. Fokusgrupperna består av utbytesstudenter vid Örebro 

universitet vars studier i Sverige påbörjats hösten 2015. 
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1.1 Bakgrund Facebook 

Mark Zuckerberg skapade år 2004 tillsammans med studiekamrater det sociala mediet 

Facebook. Ursprungligen var webbplatsen främst tänkt att vara ett nätverk för studenter men 

har idag utvecklats till något mycket mer. År 2005 började webbplatsen sprida sig från den 

tänkta målgruppen och är idag ett av världens största sociala medier (Skolverket 2010).   

Omkring 2 miljarder Internetanvändare finns idag på sociala medier. Facebook har 

första placering på världsrankingen, räknat till aktiva användare i månaden. Hela 1.59 

miljarder användare finns på Facebook, siffror från april 2016, och det är också det sociala 

nätverk som först kom över 1 miljard användare (Statista 2016). På Facebook skapar 

användaren en profil där denne kan lägga till sina ”vänner” och skicka meddelanden till dem, 

antingen på deras ”vägg” eller via Facebook Messenger. På Facebook Messenger kan du även 

ringa videosamtal eller vanliga samtal till personer. Förutom denna form av kommunikation 

kan användaren ytterligare gå med i olika grupper, till exempel skolgrupper, intressegrupper 

eller andra för att därifrån utbyta information eller för att hitta personer med liknande 

intressen. Människor världen över använder Facebook och sidan finns på flera språk, dock är 

Facebook blockerat i bland annat Kina, Iran och Vietnam (Dissidentblog 2014).  

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att se på vilket sätt och av vilken anledning utbytesstudenter använder 

Facebook under deras utbytesperiod i Sverige.  

2.1 Frågeställningar 

1. Varför använder utbytesstudenterna Facebook under sin utbytesperiod i Sverige? 

2. Hur kommunicerar utbytesstudenterna med andra utbytesstudenter och värdstudenter på 

Facebook under studieperioden? 

 Vilka funktioner på Facebook används för att kommunicera?   
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3. Studiens avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts för denna studie. På grund av tidsramen genomfördes 

endast fyra fokusgruppsintervjuer och en intervju, vilket totalt innefattar 13 deltagare. Detta 

då det inte var möjligt att komma i kontakt med fler studenter och haft tid för transkribering. 

 Vi har även valt att endast fokusera på Facebook, detta till viss del på grund av 

tidsramen men även för att Facebook är det största mediet idag (Statista 2016). Inledningsvis 

för studien valdes alla sociala medier som allt för mycket liknar klassiska sms- och 

telefonsamtals-funktionen bort, så som Skype, WhatsApp och Viber. Facebook är dessutom 

där den största delen av dator medierad kommunikation sker (begreppet förklaras närmare i 

teoriavsnittet), vilket var det initiala intresset för studien. Detta eftersom det sociala nätverket 

har 1.59 miljarder aktiva användare och är därmed störst i världen, enligt siffror från april 

2016 (Statista). Syftet och uppbyggnaden av sociala medier är ytterligare inte alltid den 

samma, alla är inte främst skapade för att kommunicera på det sätt, och med de möjligheter, 

du kan på Facebook.  

 

4. Tidigare forskning 

Nedan presenteras ett antal tidigare studier som är av relevans för vår studie. Avsnittet 

avslutas med ett stycke kring den tidigare forskningens relevans för vår studie.  

4.1 Sociala medier och kulturell anpassning  

Det finns ett antal studier som syftar till att förstå användningen av sociala medier under den 

kulturella anpassningen. Wen Yau Lee et al. har studerat just innebörden av användningen av 

sociala medier för utbytesstudenter (2012, 62). Även Sandel har studerat vikten av sociala 

medier, vilka uppfattningar och tolkningar som görs, när det gäller kulturell anpassning för 

studenter som studerar utomlands (2014, 1). Det största fokus för denna typ av studie är att se 

till hur utbytesstudenter minskar den stress och oro som kan uppstå då personerna befinner 

sig i ett nytt land och kanske inte förstår allting som sker; såväl språkligt som kulturellt 

(Sandel 2014, 1f; Wen Yau Lee et al. 2012, 62). Tack vare Internets framgångar kan detta 

stressmoment minskas och inte framträda lika kraftigt; vi är inte avskärmade från vår familj, 

vänner eller helt enkelt hemlandet på samma sätt som förut (Sandel 2014, 2). Wards modell 
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för att förstå kulturell anpassning, som används av forskarna i Wen Yau Lees et al. studie 

består av tre delar, (1) som handlar om kulturell inlärning, (2) kommer från en psykologisk 

modell som handlar om stress och (3) berör social identitet som handlar om hur individer ser 

sig själva och andra (Wen Yau Lee et al. 2012, 63). 

Till skillnad från Wen Yau Lee et al. och Sandels studier syftar Curras-Perez et al. 

studie inte till att se till den kulturella anpassningen. Istället fokuserar de på att förstå de 

faktorer som påverkar användningen av sociala medier (Curras-Perez, Ruiz-Mafe & Sanz-

Blas 2014, 1477). Detta bland annat med hjälp av teorin Uses and Gratifications som också 

används i den här studien då syftet handlar om varför och av vilken anledning respondenterna 

använder Facebook. Teorin presenteras i detalj i avsnittet teoretiska utgångspunkter. Curras-

Perez et al. kvantitativa studies undersökningsobjekt var 811 sociala medier-användare över 

14 år, från Spanien. Friend Social Networks är de platser på Internet där människor kan dela 

information och kommunicera med varandra (ibid,1477). Dessa nätverkstjänster, exempelvis 

Facebook, menar Curras-Perez et al. stärker relationer och genererar ett utbyte av information 

(ibid, 1481).  

Resultaten från studierna visar på att utbytesstudenterna oavsett ålder eller nationalitet 

använde sociala medier som en del av vardagen. De använde plattformarna för att 

kommunicera med både personer i värdlandet och vänner och familj hemifrån, dessutom 

visade respondenterna på likheter när det gäller val av medie. De flesta föredrog Facebook 

för att kommunicera med vänner medan Skype användes för att kommunicera med familj och 

nära vänner. Det visade sig även att den plattform man oftast redan använde hemifrån var den 

man fortsatte använda under sin utbytestermin (Sandel 2014, 24). Vissa av respondenterna 

upplevde tekniska svårigheter, som dålig internetuppkoppling medan andra ansåg att 

Facebook var ett bra sätt att kommunicera på utan att behöva betala för sms kostnader (ibid, 

25). Studenterna använde även Facebook för att dela med sig av sina känslor kring den nya 

kulturen, att få stöd från vänner och familj och för att jämföra med andra hur kulturen skiljer 

sig. Studien visade även att studenterna inte hade något problem att behålla sin kulturella 

identitet och även att försvara den om så krävdes (Wen Yau Lee et al. 2012, 73). Sandels 

resultat visar även på att det som främst avgör hur mycket respektive student anammat den 

nya kulturen berodde på individen. De som var mer öppna och hittade fler likheter kunde 

även enklare ta till sig av den kultur de spenderade tid i, medan de personer som kände starka 

familjeband, eller som upplevde att deras egen kultur blev kritiserad i värdlandet hade svårare 

att ta till sig av det nya (Sandel 2014, 25f). Resultatet från Curras-Perez et al. visar att det 

främsta syftet till att använda sociala medier var för att utöka det sociala nätverket och för 



9 
 

underhållning. Sociala medier är viktiga verktyg för att skapa en gemenskap- och 

tillhörighetskänsla mellan familjemedlemmar och vänner samt som ett sätt att hålla sig 

uppdaterad om deras liv och aktiviteter (Curras-Perez et al. 2014, 1487). 

4.2 Tid och rum 

I Sang-Hee et al. studie har det undersökts hur medie-användarnas tankemönster av time och 

space på olika plattformar ser ut. De fokuserade på hur uppfattningen av time och space såg 

ut utifrån kommunikation på bloggar, e-handel men även sociala medier (Sang-Hee et al. 

2011, 25). Forskarna samlade in data genom ett frågeformulär som 307 respondenter tog del 

av. Majoriteten, 63%, av respondenterna var i åldrarna 20-24 år (ibid, 33). Detta är samma 

åldersspann som respondenterna för denna uppsats. Resultatet visar att användarnas 

uppfattning av tid och rum grundas i på vilken nivå av interaktivitet mediet har. Ju större 

möjlighet till interaktivitet desto mindre bundna blir användarna av tid och rum. Forskarna 

menar att det finns fem olika former av interaktivitet (1) enkelriktad kommunikation till en 

person eller flera, (2) synkroniserat, (3) osynkroniserat, (4) interpersonell och (5) 

kommunikation på sociala nätverk. Vidare menar Sang-Hee et al. att Internet ger oss större 

utrymme för kommunikation till skillnad från traditionella medier. Eftersom detta utrymme 

inte har en bestämd tid eller plats menar forskarna att vi människor existerar både i realtid 

och cyber time. Cyber time existerar alltså utanför tid och rum vilket gör att uppfattningen om 

tid och rum har förändrats (ibid, 25). 

Utvecklingen av tekniken medför, som tidigare nämnt, större möjligheter för oss att 

vara tillgängliga när som helst och var som helst. Vilket forskarna även poängterar leder till 

en ny publik sfär (Sang-Hee et al. 2011, 43). Studien kring tid och rum tar upp av vilka 

anledningar vår uppfattning om nära och borta har förändrats och detta är av intresse då vi 

idag med sociala medier som Facebook kan kommunicera när och vart som helst. Internet ger 

oss större utrymme för kommunikation. Dessutom befinner sig respondenterna för denna 

studie långt från sin familj och vänner i hemlandet och med hjälp av Facebook kan de lättare 

hålla kontakten. Därför är denna forskning av intresse då den talar om hur kommunikation på 

Internet och sociala medier inte är bundna till tid och rum. På så sätt får vi en förståelse för 

hur kommunikation på sociala medier fungerar. Med hjälp av studien kan vi, tillsammans 

med resultatet från den här uppsatsen, svara på vår första frågeställning; varför 

respondenterna använder Facebook under utbytesperioden. 
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4.3 Tidigare forsknings relevans för studien  

Trots den stora ökningen av sociala medier och det stora intresset för dem så är forskningen 

bristfällig kring vilka faktorer som påverkar användningen av just Facebook. För när det 

gäller studier kring sociala medier är det av vikt att ta hänsyn till just vilka faktorer som 

påverkar eftersom det är via sociala medier allt fler väljer att kommunicera, skapa relationer 

och upprätthålla dem (Curras-Perez et al. 2014, 1491f). Wen Yau Lees et al. (2012) studie har 

ett starkt fokus på varför sociala medier används under kulturell anpassning och resultatet 

visade att utbytesstudenterna använde Facebook för att dela med sig av känslor. I Sandels 

(2014) studie lades mer vikt vid hur själva anpassningen gick till och han betonade att denna 

är väldigt individuell och att personer som är mer öppna har lättare att ta till sig av det nya. 

Här kan man således se en skillnad mellan två studier som kan tyckas likna varandra, och vår 

studie. Vi ämnar emellertid att studera Facebook, inte bara som en teknisk plattform utan 

även genom att svara på frågan varför, hoppas vi att vi kommer få en djupare förståelse för 

hur relationer skapas och bekräftas via Facebook. 

 Dessutom är Facebook ett medie som ständigt förändras och utvecklas vilket gör att 

de nya tekniska medlen som erbjuds kan påverka och förändra användningen. Därmed kan 

anledningar till varför och hur personer väljer att använda Facebook också se annorlunda ut. 

 Till skillnad från Wen Yau Lees et al. och Todd L. Sandels studier fokuserar Curras-

Perez et al. inte på den kulturella anpassningen i samband med sociala medier. Istället är det 

fokus på de faktorer som påverkar användningen av sociala medier (2014, 1477). Vilket 

också är det som ska studeras i denna uppsats. Studien har dock inte samma målgrupp och 

görs inte med hjälp av samma metod. Detta kan ge ett annat resultat än tidigare forskning. 

Dessutom har den tänkta studien en mer interkulturell inriktning då vi undersöker hur 

utbytesstudenter använder Facebook under sin tid i Sverige.  

 Sang-Hee et al. studie förklarar varför kommunikation på Internet skiljer sig från 

kommunikation i verkligheten och där med fokus på tid och rum. För att undersöka 

utbytesstudenters kommunikation på Internet behöver vi veta hur kommunikationen där, till 

viss del, ser ut. Vad som gör kommunikationen mer lättillgänglig på Internet än 

kommunikationen i det verkliga livet. Med hjälp av Sang-Hee et al. studie kan vi få förståelse 

för varför utbytesstudenterna använder Facebook under sin tid i Sverige. 

Genom att kombinera dessa studier får vi en större förståelse för kommunikation på 

sociala medier samt med kultur och interkulturell kommunikation i åtanke. Vi får också en 

överblick av vad tidigare studiers resultat visat.   
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Trots att sociala medier idag ökar i popularitet så är forskningen om dem otillräcklig. 

Användning av sociala medier är ett särskilt viktigt område för forskningen då det är på de 

plattformarna som den största delen av kommunikationen online sker. Men det är också där 

användarna kan upprätthålla och skapa relationer med andra människor (Curras-Perez, Ruiz-

Mafe & Sanz-Blas 2014, 1491). Därför är den tänkta studien viktig för forskningen. Den kan 

också tänkas ge annat resultat eftersom kommunikation på sociala medier är i ständig 

utveckling. Därför behöver inte anledningar till varför och hur utbytesstudenter använder 

Facebook likna tidigare studiers resultat. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt kommer att behandla de teorier och dess begrepp som är av relevans för den 

tänkta studien. De kommer vara utgångspunkter vid analysering av resultatet. 

5.1 Sociala medier 

En effekt som sociala medier har är att de skapar just en gemensam plattform där 

kommunikation och samarbete kan ske över lands- och kulturgränser. Eftersom detta 

nätverkande sker på Internet ignorerar man distansfaktorn som annars påverkar våra 

kommunikationsmöjligheter (Chen & Sawyer 2012, 153). Walther med flera har skapat en 

modell som visar på att våra vardagliga relationer utvecklas i snabbare takt tack vare Internet, 

jämfört med enbart interaktioner som sker i person (Persson 2012, 256).  

Det finns ett antal skillnader i hur kommunikation sker på sociala medier och i person. 

Persson exemplifierar detta dels med att poängtera att det kan vara lättare att söka kontakt 

med någon på Internet och sociala medier jämfört med i person. Han styrker detta med 

Goffmans konstaterande att personer som inte är bekanta måste ha en anledning till att närma 

sig varandra i det verkliga livet. På Internet å andra sidan anses personer vara mer öppna och 

därför behöver man inte någon direkt förklaring till varför man söker kontakt med någon man 

inte känner (Persson 2012, 259). Detta betyder inte att kommunikationen på Facebook är helt 

problemfri. Exempelvis kan det vara svårt att uppfatta känslor på Internet jämfört med i 

person. På Internet sitter personen bakom en skärm och Persson liknar kommunikationsflödet 

som en pingpongmatch då flödet är beroende av en turtagning mellan parterna (ibid, 264). 

Teorierna om sociala medier anses relevanta för denna studie då vi får förståelse för hur 
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kommunikationen på Facebook delvis ser ut. Detta gör det lättare för oss att analysera 

resultatet från fokusgrupperna. 

5.2 Uses and gratifications  

Uses and gratifications handlar om varför människor använder exempelvis sociala medier, 

vilka behov som tillfredsställs, men också hur de använder det. Denna teori passar därför bra 

till vår studie då vi vill studera användningen av Facebook, varför och på vilket sätt 

utbytesstudenterna använder det sociala mediet. Teorin förklarar hur exempelvis Facebook 

tillfredsställer de behov som samhället har. Exempel på behov är: 

 

(1) sammanhållning 

(2) kulturell kontinuitet 

(3) social kontroll 

(4) stor spridning av information till allmänheten 

(5) identitetsskapande 

 

Forskare menar även att andra ändamål som kan relateras till dessa behov också 

tillfredsställs, som till exempel personlig vägledning, avslappning, anpassning och 

information. Därför använder människor media som ett verktyg för att tillfredsställa behov 

och de väljer även ut det medie som bäst anses kunna tillfredsställa det särskilda behovet 

(McQuail 2010, 423). Uses and gratifications har en lång historisk bakgrund som sträcker sig 

från 1940-talet fram tills den återupptäcktes igen på 1960- och 1970-tal och har applicerats på 

de traditionella medierna så som de nya elektroniska medierna (ibid, 424). När teorin kom 

flyttades fokuset från vad media gjorde med publiken till vad publiken gjorde med media 

(Williams 2010, 177). Denna teori är central för denna studie då den är till stöd för att vi ska 

kunna svara på syftet: på vilket sätt och av vilken anledning utbytesstudenter använder 

Facebook under deras utbytesperiod i Sverige. 

Teorin, till skillnad från andra medieteorier, betonar publikens och individens initiativ 

för att till exempel förklara medieval, tolkning och inverkan. Individen ses inte ur detta 

perspektiv som passiv utan väljer själv (Nabi & Oliver 2009,147). Med andra ord gör 

individen medvetna val av medier baserat på behov men också önskemål (ibid, 20). Teorin 

har sedan den skapades använts som en utgångspunkt till att studera publikens och individens 

önskemål samt behov. Enligt detta perspektiv spelar även individernas personligheter roll när 
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det kommer till vilka behov varje människa har. Vilket i sin tur leder till vilken typ av medie 

personen använder. Eftersom individer väljer olika medier beroende på olika behov som de 

har så påverkas de också olika. Ordet behov kan kopplas till biologiska sammanhang eller de 

psykologiska och sociala. Hunger och törst är exempel på biologiska behov medan 

psykologiska och sociala behov kan handla om trygghet och gemenskap (ibid, 239). Vi anser 

att de biologiska behoven inte är av relevans för att svara på syftet med denna studie. Därför 

kommer vi endast att se till de psykologiska och sociala behov som respondenterna har. 

Hädanefter i den här uppsatsen kommer ordet ”behov” syfta till de psykologiska och sociala 

behoven. 

Det finns många olika typer av Uses and gratifications men författaren Williams har 

sammanställt tre grundläggande antaganden. Först menar han att människor aktivt använder 

medier för sina egna ändamål och det andra antagandet menar författaren att människorna vet 

vilka sina ändamål är och kan därför tydligt lägga fram dem. Det sista antagandet menar att 

trots att det finns variationer av behov mellan olika individer så kan man ändå se ett mönster i 

hur de väljer efter behov (2010, 177). Denna teori anser vi går väl ihop med den metod vi har 

valt, fokusgrupper kombinerat med en kvalitativ metod. Detta eftersom respondenterna 

själva, som Williams (2010) påpekar, kan uttala sig om varför de använder Facebook under 

sin utbytesperiod i Sverige. Så genom den här teorin kan vi svara på frågeställning 1; varför 

använder utbytesstudenterna Facebook under sin utbytesperiod? 

        Vi använder denna teori genom att se till vilka behov Facebook tillfredsställer hos 

respondenterna, alltså anledningarna till varför de väljer just Facebook. När vi fått reda på 

vilka behoven är så kan vi också få svar på vilket sätt de använder Facebook för att 

tillfredsställa dessa behov. Därför kan vi också genom denna teori få svar på frågeställning 2; 

hur kommunicerar utbytesstudenterna med andra utbytesstudenter och värdstudenter på 

Facebook under studieperioden? 

        Kritik mot Uses and gratifications handlar om att publiken ses som för aktiva. 

Dessutom anses perspektivet vara för individualistiskt vilket kan vara problematiskt då det 

kan vara svårt att generalisera utöver respondenterna (Ruggiero 2000, 11f). Men eftersom vi 

gör en kvalitativ studie där fokusgrupper undersöks så vill och kan vi inte generalisera utöver 

de respondenter som ingår i studien. Därför anses inte detta vara ett problem för studien. 

Detta går vi in på i mer detalj under rubriken ”Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet”.  

Fokuset på den aktiva publiken och individen är samtidigt det som ofta ses som ett problem 

också Uses and gratifications styrka (Williams 2010, 178). För den här studien är teorin 

definitivt en styrka. Eftersom Facebook är ett socialt medie som till stor del består av 
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användargenererat innehåll så betyder det att användarna måste vara aktiva för att plattformen 

ska kunna vara populär. Facebook är populärt då plattformen är världens största och har 1.59 

miljarder användare (Statista 2016). Passiva användare skulle inte generera lika mycket 

innehåll för Facebook, därför kan detta sociala medie ses som beroende av sina aktiva 

användare. Därför ser inte vi just denna kritik mot teorin som ett problem för den här studien. 

5.3 Computer-mediated communication 

Kortfattat handlar computer-mediated communication, CMC, om all mänsklig 

kommunikation som sker via eller med hjälp av tekniska enheter (Thurlow et al. 2004, 15). 

När det kommer till CMC så intresserar man sig för förhållandet mellan människan och 

teknologin. Detta genom att ställa sig frågorna: (1) ”How do people interact with, and in the 

presence of, technology?” (2) ”How do people incorporate technology into their social 

interactions?” (3) ”How do people interact through, or by means of, technology?” och (4) 

”How do people represent and talk about technology?” (ibid, 35f). Speciellt nummer två och 

tre är viktiga för den tänkta studien då genom att förstå hur respondenterna använder 

teknologin vid sociala interaktioner kan vi besvara frågeställningarna. 

        CMC anklagas ofta för två saker, dels för att vara asocialt då kvalitén av det som 

kommuniceras blir sämre på grund av teknologiska begränsningar. Det kan därför uppfattas 

kallt och ovänligt. Det anklagas också för att vara antisocialt på så sätt att det minskar 

kommunikationen i verkliga livet, face to face kommunikation. Den motsatta åsikten om 

CMC menar dock att Internet kan leda till och skapa nya sociala relationer där människor kan 

möta andra människor med gemensamma intressen men där det också finns möjlighet att 

kommunicera med varandra över sociala och geografiska gränser (Thurlow et al. 2004, 46). 

        Thurlow et al. presenterar den svenska datorvetenskapsmannen Jacob Palmes tankar 

om varför människor använder CMC. Först menar han att det kan höja ditt självförtroende 

och tillit genom att kunna kommunicera om ett ämne med experter eller underhålla din egen 

expertis inom ett visst område. Andra anledningar till varför människor väljer att använda 

CMC handlar om kamratskap då du kan förhindra känslan av ensamhet genom interaktion 

med människor med samma intressen. Det finns också möjlighet för utbyte av idéer och 

inspirera varandra samt hjälpsamhet. Människor kan genom CMC stödja och ge råd till 

varandra (2004, 59). 

 Att kommunicera på sociala medier genom dator eller mobil är till exempel en typ av 

computer-mediated communication. Idag använder ungefär 2 miljarder människor sociala 
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medier för att kommunicera. Siffran väntas fortsätta stiga då användningen av mobila enheter 

och sociala nätverk på mobilen blir allt vanligare (Statista 2016). 

5.4 Kultur och interkulturell kommunikation 

Vilken kultur en individ tillhör påverkar också hur personen använder social networking 

sites. Även sociala medier påverkar kulturer, antingen positivt eller negativt (Baldwin & 

Levy 2014, 15). När kultur påverkar kommunikationen mellan människor och där den visar 

på skillnader dem emellan skapas interkulturell kommunikation (Baldwin & Levy 2014, 5). 

Kulturbegreppet kan tolkas på olika sätt men i denna uppsats använder vi oss av den 

definition som Baldwin och Levy använder sig av:  

 

“The way of life of a group of people, including symbols, values, behaviours, artefacts, and 

other shared aspects” (2014, 5).  

 

Kommunikation och kultur är, enligt Kress i Balnaves et al., djupt sammansvetsade. Han 

menar att eftersom kulturen är så djupt rotad i varje människa skapar den vår världsbild och 

hur vi uppfattar andra människor (Balnaves et al. 2009, 147).  Liu et al. menar att kultur är 

koder som vi lär oss och delar med oss av. Att lära sig och dela med sig handlar om 

kommunikation. Därför influerar kultur och kommunikation varandra och författarna menar 

även att de båda är oskiljbara (2015, 43). Internationella studenter bidrar mycket till det 

multikulturella samhället. De ökar stadigt i population och är en stor del av andelen 

invandrare i världen. De spelar därför en viktig roll inom interkulturell kommunikation (Liu 

et al. 2015, 13f). 

Den tekniska utvecklingen tillåter oss idag att inleda relationer via internet. Det är till 

och med möjligt för människor runt hela världen att lära känna varandra genom så kallade 

social networks. Därför är cyberspace en plats för interkulturell kommunikation. Sociala 

medier som exempelvis Facebook blir bara större och större och anses vara av stort intresse 

hos forskare inom interkulturell kommunikation. Detta eftersom sociala medier möjliggör det 

för människor att utöka sitt sociala nätverk och behålla de kontakter de redan har och detta 

utan att begränsas av tid och rum. Sociala medier kräver heller inte så mycket engagemang 

för att behålla kontakten med människor från hela världen. Till exempel så måste du inte leta 

upp nya telefonnummer eller adresser. På sociala medier är de konstanta trots att personen 
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kanske har flyttat till annan stad eller till och med annat land. Därför är sociala medier viktiga 

för interkulturell kommunikation (Liu et al. 2015, 242f). 

 

6. Material 

I följande avsnitt presenteras studiens material och urval. Även de nationaliteter som ingått i 

fokusgrupperna redogörs. 

6.1 Fokusgruppsintervjuer 

Materialet för studien utgörs av utbytesstudenter vid Örebro Universitet hösten 2015. De 

flesta studenter ingår i ESN:s utbytesprogram. ESN är en förkortning för Erasmus Student 

Network som arbetar med att möjliggöra utomlandsstudier för studenter över hela världen 

och är ett av de största internationella studentnätverken (Erasmus Student Network u.å.).  

De studenter som inte tillhör ESN läser sin master och är här en längre tid än de flesta 

som läser via ESN. Det vanligaste är att ESN studenter genomför sitt utbyte under en termin 

medan master-studenter läser ett år. Dock har alla utbytesstudenter för den här uppsatsen 

börjat sina studier i Örebro vid terminsstart hösten 2015. Under två träffar framkom det att 

två respondenter redan tidigare har studerat i Sverige, dock ej i Örebro. 

Totalt har vi 13 respondenter, varav 12 var kvinnor och en var man. Eftersom denna 

studie inte görs ur ett genusperspektiv anser vi inte att det är ett problem att majoriteten av 

respondenterna var kvinnliga. Utbytesstudenterna som ingick i fokusgrupperna var mellan 19 

och 25 år och fyra respondenter av 13 var masterstudenter, vilket betyder att fyra stycken ska 

vara i Örebro i ett år. Resten studerar vid Örebro universitet under en termin. Nationaliteterna 

var blandade. Två från Belgien, två från Tyskland, två från Frankrike och två från Ungern. 

Resten kom från Österrike, Schweiz, Kina, Finland och Spanien. De fyra som studerar vid 

Örebro universitet under ett år kommer från Frankrike, Tyskland, Belgien och Kina. De tre 

sistnämnda ingår alla i samma fokusgrupp medan respondenten från Frankrike ingick i en 

fokusgrupp tillsammans med respondenter från Tyskland och Spanien. Se nedan för en 

tydligare uppdelning av fokusgrupperna. 

 

Fokusgrupp 1: Österrike, Schweiz, Belgien och Ungern 

Fokusgrupp 2: Tyskland, Belgien och Kina 
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Fokusgrupp 3: Frankrike och Finland 

Fokusgrupp 4: Spanien, Tyskland och Frankrike  

Intervju 1: Ungern 

 

I de fall där utbytesstudenterna kommer från samma land, till exempel Tyskland, skiljs de åt 

med en siffra (antingen 1 eller 2) i analysen för att läsaren ska kunna urskilja vilken 

respondent som gjort uttalandet. Intervju 1 består av endast en deltagare då hen inte hade 

möjlighet att delta vid fokusgruppträff och intervjuades därför själv. Intervju och fokusgrupp 

kan ge olika resultat men för att inte förlora en deltagare ansågs detta inte vara något större 

problem.  

6.2 Urval 

Vi använder oss av ett snöbollsurval där vi inledningsvis kontaktat ESN på Örebro universitet 

för att därifrån bli rekommenderade studenter som kan ingå i fokusgrupp i likhet med vad 

Ekström och Larsson diskuterar (Ekström & Larsson 2010, 82). Det är alltså en form av 

bekvämlighetsurval som gör det möjligt för oss att inom tidsramen komma i kontakt med 

utbytesstudenterna (Ekström 2008, 63). Genom att använda ett snöbollsurval kan deltagare i 

fokusgrupperna rekommendera deltagare till nästkommande fokusgrupper (Ekström & 

Larsson 2010, 82). Urvalet kan inte vara slumpmässigt då vi inte skulle ha någon kontroll 

över att populationen är relevant eller representativ. Därför är snöbollsurval att föredra. En 

begränsning som denna urvalsmetod medför är dock att inga större generaliseringar utöver 

den undersökta populationen kan dras (Bryman 2011, 196f). 

 

7. Metod  

I det här avsnittet kommer metod och studiens validitet och tillförlitlighet att presenteras och 

diskuteras. 

7.1 Kvalitativ metod 

För att genomföra studien har en kvalitativ metod valts för att undersöka på vilket sätt och av 

vilken anledning utbytesstudenter använder Facebook under sin utbytesperiod. Detta har 

undersökts i form av fokusgrupper. 
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Kvalitativ forskning ser på livet som processer och har ett intresse för att beskriva och 

förstå hur mönster utvecklas över tid. Därför ligger också en stor del av fokuset på förändring 

och utveckling (Bryman 2011, 365). Det är även just detta som är av intresse i denna studie. 

Kvalitativ forskning härstammar från socialantropologin som, trots allt, anses ge en 

oföränderlig bild av den sociala verkligheten. Detta tros komma från det faktum att 

socialantropologin har en anknytning till funktionalismen. Genom ostrukturerade intervjuer 

kan deltagarna reflektera över sitt beteende och man kan då få fram vilka processer det är 

som skapar en händelse eller blir resultatet av en (ibid, 365). I enkla termer helt enkelt vad 

det är som får en person att göra någonting eller resultatet av det en person gjort. 

Den kvalitativa forskningen är av mer induktiv syn; att teorin genereras utifrån 

forskningsresultaten men också mer inriktad på ord (Bryman 2011, 340). Kvalitativa forskare 

menar att teorin uppkommer från datan/materialet och Bryman betonar vikten av att “tillåta 

teoretiska idéer att härledas utifrån de data som samlats in” (2011, 348). Detta betyder således 

att man inte nödvändigtvis måste utformat konkreta frågeställningar innan insamlingen skett 

(ibid, 366). Även vår studie har den induktiva synen, att teman växte fram under 

transkribering och det är dessa teman analysen utgår från. Temana är (1) plattform för 

information (2) skapa kontakt (3) behålla kontakt. Inom kvalitativ forskning har man även en 

mer kunskapsteoretisk ståndpunkt då tyngden ligger på, som nämnt, en viss förståelse av den 

sociala verkligheten och hur den tolkas av deltagare (Bryman 2011, 341). Den sociala 

verkligheten tolkas dels utifrån det som forskaren förväntar sig finna och dels på vad som går 

att härledas till teorier och tidigare forskning. Detta innebär således att vi drar vissa empiriska 

slutsatser i analysen då det är kunskap utifrån erfarenhet som är ändamålet (Bryman 2011, 

366, 25). Kvalitativ metod är även lämpligt enligt flera forskare för att pröva teorier. Bryman 

hävdar att detta visar på en mognad över dagens kvalitativa strategier och studier (2011, 348).  

 Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara subjektiv och att resultaten bygger på 

det som forskaren anser vara relevant och betydelsefullt (Bryman 2011, 368). Kritik riktas 

också till forskarnas transparens. Kritiker menar att det är svårt att utläsa från studien hur 

forskarna kom fram till sin slutsats och hur urvalet skett. Å ena sidan påpekar Bryman att 

denna kritik är lite missledande då det är orimligt att ställa samma krav på transparens inom 

kvalitativ forskning som i kvantitativ. Å andra sidan fortsätter Bryman med att det är rimligt 

att läsaren ska få veta hur urvalet skett till den grad att det förklarar urvalsprocessen (Bryman 

2011, 370). 
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7.2 Fokusgrupp  

Fokusgrupper gör det möjligt att diskutera teman med en mindre grupp människor. De teman 

som diskuterats i denna studie handlar om hur utbytesstudenterna skapar kontakt, behåller 

kontakt och tar del av information genom Facebook. Den här metoden är att föredra då 

åsikter, uppfattningar och attityder kring ämnena kan studeras. Med en fokusgrupp kan man 

också undersöka människors handlande, vilket är relevant för denna typ av studie eftersom 

användandet av Facebook som ett kommunikativt verktyg studeras (Ekström & Larsson 

2010, 79f). 

En fördel med fokusgrupper är att deltagarnas svar kan bli mer innehållsrika då de, till 

skillnad från personliga intervjuer, kan få ett annat perspektiv på ämnet tack vare de andra 

deltagarna (Bryman 2011, 448). Ytterligare en fördel med fokusgrupper är att deltagarna 

diskuterar och argumenterar kring varandras uttalanden. Detta gör att om någon påstår 

någonting som inte låter helt sant kommer, antagligen, gruppen påpeka detta och argumentera 

fram ett realistiskt svar (ibid, 449). 

Vi kom i kontakt med respondenterna i våra fokusgrupper via Facebook. Det var 

också via Facebook som vi bestämde tid, datum och plats för fokusgruppträffarna. Vid 

genomförande används en ostrukturerad intervju då vi som moderatorer inte vill lägga oss i 

samtalet. Fördelen med detta upplägg är att deltagarnas åsikter tydligt kommer fram men 

nackdelen är att samtalet kan bli rörigt och även komma ifrån ämnet till viss del (Ekström & 

Larsson 2010, 83). Uppstår detta leds deltagarna tillbaka till temat. Det största problemet med 

fokusgrupper som även är viktigast att ha i åtanke under mötet är att vissa deltagare kan vara 

mer tystlåtna än andra. Detta betyder således att vi som moderatorer måste vara 

uppmärksamma och kanske behöva engagera sig i diskussionen vid något tillfälle för att låta 

denna komma till tals. Det kan även vara så att en deltagare pratar mer än de andra, även här 

måste vi engagera oss och ge ordet till någon annan (Bryman 2011, 464). Bryman påpekar 

också att mängden insamlat material snabbt blir mycket vilket gör det svårare att sålla ut det 

som är viktigt och intressant för analysen (ibid, 463).   

För att respondenterna ska känna sig bekväma och inte distraheras av andra 

människor vid fokusgruppträffen så bokas ett grupprum i Örebro Universitets bibliotek. Där 

kan vi sitta ostörda och hålla igång diskussionen utan att bli avbrutna. Biblioteket är också en 

bekant plats för utbytesstudenterna. Träffarna tog i snitt 30 minuter och de börjades alltid 

med en kort stunds inledande frågor för att skapa en avslappnad stämning. Till exempel 

frågade vi vart de kommer ifrån och hur länge de varit här. Detta är också frågor som är 
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viktiga för oss att veta svaret på men de ställs på ett avkopplat sätt innan samtalet spelas in. 

Därefter berättar vi som moderatorer hur diskussionen ska gå till. Vi förtydligar att inga svar 

är rätt eller fel och att vi ska försöka lägga oss i diskussionen så lite som möjligt eftersom vi 

inte vill påverka dem. Samt att samtalet spelas in men att det bara är till för oss som skriver 

uppsatsen. Respondenterna vet därmed vad som kommer hända och situationen känns inte 

lika främmande. 

Högst fyra personer kan vara aktiva deltagare i samtalet enligt flera forskare, därför är 

maxantalet för varje fokusgrupp fyra så att alla kan delta aktivt och bidra till diskussionen 

(Ekström & Larsson 2010, 81; Bryman 2011, 453). 

Fokusgrupperna består av personer som redan känner varandra. Homogena grupper 

rekommenderas och tillämpas oftast i tidigare studier. Detta eftersom deltagarna är mer 

villiga att uttrycka sina åsikter och uppfattningar inför människor de redan har en relation 

med. Risken med en sådan här typ av grupp är att de kan falla in i de roller de är vana vid och 

att saker som de inom gruppen tar för givet inte uttrycks i samtalet (Ekström & Larsson 2010, 

81). Vi ser ändå att fördelen med att de redan känner varandra väger tyngst eftersom det 

kommer ge oss ett bra och flytande samtal.  

Vid fokusgruppträffarna spelas samtalet in för att vi sedan ska kunna transkribera 

korrekt. Transkriberingen är till för att vi ska kunna komma ihåg vad som sades och för att 

lättare kunna dra ut dialoger och citat som vi sedan ska kunna ha med i analysen. Vid 

analysering kodas materialet utefter de teman som identifierats från det insamlade materialet: 

(1) plattform för information, (2) skapa kontakt och (3) behålla kontakt. Det var alltså dessa 

teman som uppkom vid fokusgruppträffarna och som respondenterna samtalade om. Inom de 

olika temaindelningarna går det att jämföra olikheter och likheter mellan deltagarnas åsikter 

och uppfattningar (Ekström & Larsson 2010, 84).  

7.3 Reliabilitet, validitet & tillförlitlighet: 

Begreppen validitet och reliabilitet handlar i grund och botten om kvalitéten av en studie 

(Bryman 2011, 49f). Reliabilitet handlar om pålitlighet och överensstämmelse av måtten över 

tid (ibid, 160). Om en studie är gjord på ett rätt och riktigt sätt går de resultaten att upprepa, 

replikera, vilket ger den hög reliabilitet. Eftersom studien är kvalitativ blir den externa 

reliabiliteten låg då det som Bryman påpekar gör det “omöjligt att ‘frysa’ en social miljö och 

de sociala betingelser som gäller” (ibid, 352). Dock är den interna reliabiliteten hög då vi har 

en gemensam förståelse för hur materialet ska tolkas (ibid, 152). Reliabiliteten för studien 
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ökar även då vi är transparenta med vårt tillvägagångssätt under arbetets gång; metoden är 

tydligt presenterad och genom att citat kontinuerligt används under analysen visar vi hur 

resonemang och tolkningen gått tillväga. Validitet handlar om att det som avses mätas 

verkligen mäts, om slutsatserna stämmer ihop med undersökningen (ibid, 162, 50). För att 

öka validiteten är det av vikt att de teoretiska idéer som används för att förklara sambandet 

(resultatet) stämmer överens och går att koppla med det som forskaren själv ser (ibid, 352). 

De teorier som är utgångspunkter för denna studie är alla av relevans och ger oss en möjlighet 

att förklara sammanband och svara på de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

Bryman argumenterar kring dessa begrepp och påpekar att om en mätning inte är reliabel kan 

den inte vara valid (ibid, 167).  

Dessa två begrepp är främst kopplat till kvantitativa studier och inom den kvalitativa 

forskningstraditionen använder man sig generellt av lite andra begrepp för att förklara och 

diskutera reliabilitet och validitet. Istället används främst tillförlitlighetsbegreppet och 

begreppets fyra kriterier: trovärdighet (som kan liknas med intern validitet), överförbarhet 

(liknas med extern validitet), pålitlighet (liknas med reliabilitet) och objektivitet. Detta då 

man inom den kvalitativa forskningen anser att det är omöjligt att uppnå en deterministisk 

och absolut objektiv syn på verkligheten (Bryman 2011, 354f). Då vi är två som genomför 

studien minskar risken att studien blir färgad av personliga tankar och värderingar. Dock 

finns det en risk, som i alla kvalitativa undersökningar, att bli färgade av varandras tankar 

men då vi, under arbetets gång, tar hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna så ökar 

tillförlitligheten för studien (ibid, 355). 

Studien undersöker endast ett fåtal människor vilket gör att resultatet endast är 

generaliserbart för personer som ingår i denna grupp av människor. Resultaten kan således 

inte dras till, exempelvis, personer som flyttar från England till Sverige på grund av jobb utan 

koppling till studier. Detta då den situationen är allt för olik det sammanhang vi studerat. 

Däremot är studien relevant och överförbar till utbytesstudenter vid andra universitet och till 

personer med liknande egenskaper och situationer (Bryman 2011, 355). 
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8. Resultat & analys 

Uttalanden från deltagarna i fokusgrupperna analyseras utifrån följande underliggande 

teman: (1) plattform för information, (2) skapa kontakt och (3) behålla kontakt. 

Genomgående i analysen presenteras händelser och situationer som både sker på och utanför 

Facebook. Att lyfta kommunikation som händer utanför Facebook är av vikt då det handlar 

om varför utbytesstudenterna väljer bort detta sociala medie i specifika situationer.  

8.1 Plattform för information  

Vid samtliga fokusgruppträffar framkom det att utbytesstudenterna använder Facebook som 

ett sätt att få information. Redan innan studenterna fysiskt anlänt till Sverige påbörjade de 

mentalt förbereda sig för utbytesperioden. Fokusgrupp fyra diskuterade hur man förberedde 

sig inför utbytesperioden och respondenten från Spanien sa att hen gick med i olika 

Facebookgrupper för att få information. 

 

“I read a lot about Sweden, customs and stuff like that not to do all things wrong.” 

(Spanien, fokusgrupp 4) 

 

Facebook användes därför som ett verktyg för att hantera stress och oro som annars skulle 

kunnat uppstå på plats (Sandel 2014, 1f). Hen förklarade att hen inte ville göra bort sig och 

därför försökte “lära känna” den svenska kulturen redan innan utbytesterminen. Motivationen 

till att använda Facebook i detta avseende är alltså ganska klart, för att finna information och 

som kan förebygga stress och oro som bottnar i en kulturskillnad och rädsla att “göra bort 

sig”.  

 Respondenterna som tillhör ESN blev inbjudna till ESN:s Facebookgrupp för 

utbytesstudenter hösten 2015 och tilldelades en faddergrupp som finns på Facebook. Det är 

även av vikt att betona det faktum att när utbytesstudenterna börjar sin utbytesperiod på 

Örebro universitet inleds denna med en månad lång introduktion som innebär ett antal 

aktiviteter nästan varje dag samt stöd och hjälp att “komma till rätta” i Sverige och Örebro. 

Respondenterna berättade att Facebook är ESN:s huvudsakliga kommunikationskanal därför 

anser de, utbytesstudenterna, att man måste ha ett Facebook-konto. 

 

“I also know people who just got Facebook for the exchange because otherwise you 

just have no information.” (Schweiz, fokusgrupp 1) 
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”I started using it more since I’m an exchange student because everything happens 

there so it’s very useful. Quick information, precise, you can target everyone in the 

same time and you do not have to call.” (Finland, fokusgrupp 3) 

 

“Facebook is totally banned in China so [...] But here, I just use it whenever every 

day.” (Kina, fokusgrupp 2) 

 

ESN:s Facebookgrupper är också till för att utbytesstudenterna själva ska kunna ställa sina 

frågor där de kan få svar från andra utbytesstudenter och av de svenskar som är faddrar under 

introduktionen. Som Curras-Perez et al. säger i sin studie, är en av sociala mediers stora 

funktion att möjliggöra ett utbyte av just information (2014, 1478). Utbytesstudenterna kan få 

hjälp via Facebook av andra Facebook-användare, vilket Jacob Palme menade var en 

anledning till varför människor använder CMC (Thurlow et al. 2004, 59). I fokusgrupp 3 

uttrycktes det att skriva frågor på Facebook kändes naturligt. Speciellt om det kom till sådant 

som de tyckte var “lite pinsamt” eller onödigt att egentligen behöva fråga om.   

 

“I think it [Facebook] helps because we are all most of us away from our family 

[...] But here we are alone so each time we need something we need all this help 

maybe. So Facebook when you write something you can get help, it’s like our little 

family to reach everyone like that.” (Frankrike 2, fokusgrupp 3) 

 

“‘Where do you go when your e-mail does not work’, you know that random 

question and always there is someone answering. If not from the ESN student 

maybe from the fadders and coordinators. There is always someone answering.” 

(Finland, fokusgrupp 3) 

 

“It was really nice because sometimes you had a question you knew you could ask 

there because it’s like… For example, they told us that they would give us a SIM-

card. But there are so many different SIM-cards now and mine is a very small kind. 

So I was like ‘yeah maybe I should ask, because I don’t know if it would fit in my 

phone’. It’s a stupid question and you would not ask that to the International 

coordinators here at the university. So like little things like that.” (Frankrike 1, 

fokusgrupp 3) 
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Facebook används inte bara av utbytesstudenterna för att få svar på praktiska frågor utan 

används även för att få information om saker som händer i deras omgivning. I fokusgrupp 2 

förklarade respondenterna att de ofta ser affischer för evenemang utomhus med svensk text 

som de inte förstår. Dock ser dem vilken avsändare affischen har och går in på Facebook för 

att hitta evenemanget som då ofta har en kompletterande engelsk text. Respondenter i 

fokusgrupp 1 diskuterade även kring detta och uttryckte liknande åsikter. Utbytesstudenterna 

har alltså ett behov av att ta del av information, vilket är en del av vad uses and gratifications 

handlar om (McQuail 2010, 423). De är också medvetna om vilket önskemål eller behov de 

har då de eventuellt vill vara med på evenemanget men behöver mer information vilket de får 

genom Facebook (Nabi & Oliver 2009, 20). 

 

“And also about the events they always pop up otherwise I wouldn’t even know 

about them and they happen.” (Schweiz, fokusgrupp 1) 

 

Respondenterna tar gärna del av information som delas på Facebook. Men när det kommer 

till att själv dela privat information är de mer motvilliga. I flera fokusgrupper konstaterade 

respondenterna att de inte brukar publicera eget innehåll eller uppdatera sin status. Dock 

erkände en respondent att hen ville skriva på Facebook att hen flyttat till Sverige och hittade 

då ett sätt att göra detta utan att lägga upp en status.  

 

“I changed my studies and my city and stuff like that. To kind of show of a little 

bit, in a not too pretentious way: ‘Yeah guys by the way I’m studying in Sweden’.” 

(Tyskland 1, fokusgrupp 2) 

 

Utbytesstudenten från Tyskland i fokusgrupp 1 sammanfattade även Facebooks stora 

betydelse. Hen menar att på Facebook går det att få reda på allting som finns på Internet, att 

Facebook kan tillfredsställa många olika behov, till exempel underhållning eller behov av 

information som nyheter. Detta kan kopplas till Uses and Gratifications teorin som menar att 

människan använder och väljer medie utefter vilka behov hen har (McQuail 2010, 423). 

Respondenten har här valt Facebook eftersom hen menar att hen kan få alla saker på ett och 

samma ställe. 

“I think Facebook is just kind of the place on the Internet […] in general the 

Internet is the place where all these different medias are getting together but then 

Facebook is the platform where you go and you log in and you have all the 

different things, like you can read news, you can have entertainment, movie kind 
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of like trailers or whatever. You get all the things on one spot. So it’s kind of like 

the Internet inside of Facebook.” (Tyskland 1, fokusgrupp 2) 

 

Facebook används av respondenterna för att snabbt och enkelt nå en stor grupp människor 

utan större ansträngning. Flera upplever att om du inte har ett Facebook-konto är risken stor 

att du missar information. Därför skapar de som inte redan tidigare varit aktiva på Facebook 

ett konto och kan ta del av information. Facebook är en plattform där respondenterna vågar 

ställa olika typer av frågor som de i andra sammanhang skulle vara obekväma med.  

8.2 Skapa kontakt 

En möjlighet för respondenterna att nå ut till andra utbytesstudenter på Örebro universitet 

innan de kom till Sverige skapades via Facebook. Respondenterna kunde exempelvis 

bestämma att de skulle åka tåg till Örebro tillsammans när de anlänt till Sverige. 

 

“ESN sent us the link for their Facebook group. So we could quickly get in touch 

with each other.” (Frankrike 1, fokusgrupp 3)  

 

“For example in our fadder group some people just wrote because they were 

stressed out about how to get here and whatever and we connected from there, 

because we were a group and met in Stockholm and went together by train here 

and it was nice to get to know them earlier.” (Österrike, fokusgrupp 1)  

 

Sociala medier skapar en möjlighet att inleda relationer och personer från hela världen kan 

alltså komma i kontakt med varandra (Liu et al. 2015, 242f). Trots utbytesstudenternas olika 

kulturella bakgrunder kan de hitta en gemensam bas på Facebook där deras olika kulturer 

möts och de skapar en gemensam förståelse och interkulturell kommunikation uppstår (jfr. 

Baldwin & Levy 2014, 5).   

Respondenten från Tyskland i fokusgrupp 2 poängterar att Facebook är ett bra sätt att 

enkelt hitta och kontakta de som man lärt känna i den nya staden Örebro. I början var det 

dock svårare då hen inte hade någon gemensam vän med någon på universitetet. Men så fort 

hen hade fått några nya kontakter på Facebook så var det mycket enklare att hitta fler 

bekanta. Detta genom Facebooks funktion som listar vilka man kanske känner. Så tack vare 

Facebook menar respondenten att hen har fått ett större socialt nätverk som nu består av både 

svenskar och andra utbytesstudenter. 
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“It’s kind of nice because before I really had trouble when I just arrived to find my 

corridor neighbours on Facebook and I really like typed in the whole name, typed 

in the name together with Örebro and I had a really hard time finding them. But 

then as soon as I had like five Swedish friends they were all like in the ‘you may 

know this person’ and now it’s like this small Swedish universe […] And so now it’s 

already like changed from ‘I don’t know anyone here’ to like ‘I know so many 

people’.” (Tyskland 1, fokusgrupp 2) 

 

Många respondenter poängterar Facebooks betydelse för att skapa kontakt med nya 

människor. Dessutom menar respondenten från Finland att Facebook förenar människor med 

samma intressen och därmed känner hen tillhörighet till en grupp. Att diskutera med 

människor med samma intressen och för att bli en del av en kamratskap är en anledning till 

varför människor väljer att kommunicera genom CMC. Detta eftersom man vill förhindra 

känslan av ensamhet och istället känna tillhörighet till en grupp (Thurlow et al. 2004, 59). 

Även detta kan vara en del av interkulturell kommunikation eftersom utbytesstudenter med 

olika nationella bakgrunder träffas och kommunicerar med varandra.  

 

“I feel that in the beginning it was very important to me [Facebookgrupperna] 

because you could see everything that was going on because you didn’t have any 

friends and you were new to the country. So it was really important to get to know 

people and to know what was going on.” (Tyskland 2, fokusgrupp 4) 

 

“[…] in the beginning it helped like integration with other people. For example, 

there is still stuff going on at the ESN group, like: “we are throwing a movie in 

Långhuset at nine, meet us at Kraka fountain”. So you just go there and meet like 

people that are also interested in the same kind of movies.” (Finland, fokusgrupp 

3) 

 

Internet och sociala medier har en betydande roll när det gäller relationsskapande och 

Facebook underlättar detta med dess funktion att kunna kontakta den man vill ha tag på 

(Persson 2012, 256). Idag behöver inte en person be om ett telefonnummer för att få kontakt, 

det räcker att veta vad personen heter för att hitta den på Facebook. Detta reflekterade 

respondenten från Belgien över. Hen menar att hen inte ens behöver ett svenskt 

telefonnummer under sin utbytesperiod. Detta eftersom hen ändå har WiFi-uppkoppling 
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överallt och därför hellre använder Facebook via WiFi. På sociala medier är 

kontaktuppgifterna oftast konstanta jämfört med adresser som ändras när människor flyttar. 

Därför krävs inte lika mycket engagemang för att skapa och behålla kontakten med familj och 

vänner från hela världen (Liu et al. 2015, 242f).  

 

“[...] here in Sweden, since I don’t intend to use a Swedish phone Facebook makes 

it super practical because you have WiFi-connection everywhere so I’m not actually 

texting anymore since I’m here. I’m just talking everyday with people through 

Facebook.” (Belgien 2, fokusgrupp 2) 

 

Utbytesstudenterna menar att de under introduktionen, alltså den första tiden av deras 

utbytesperiod, har väldigt roligt och deltar på många aktiviteter. Under denna period träffar 

de många nya vänner som de också lägger till på Facebook. Detta är ett behov av att vilja 

utöka sitt sociala nätverk. Friend Social Networks är viktiga verktyg för att skapa en 

gemenskap- och tillhörighetskänsla och Facebook används för att utöka sitt sociala nätverk 

och därmed känna tillhörighet (jfr. Curras-Perez et al. 2014, 1487).  

 

“I think this is because we have a lot of things going on and we don’t even have the 

time to think about that ‘yeah I feel homesick’.” (Belgien 1, fokusgrupp 1) 

 

“As long as we have one conversation then: ‘what’s your Facebook?’” (Kina, 

fokusgrupp 2) 

 

“No I’m not doing it [lägger till folk på Facebook] in the regular life just like at the 

beginning it’s just like I need friends! I’m adding everyone that seems kind of 

nice.” (Tyskland 1, fokusgrupp 2) 

 

Redan innan utbytesstudenterna flyttade till Sverige kunde de komma i kontakt med varandra 

via Facebook. Facebook blir till en samlingsplats eftersom de alla är inkluderade i ESN:s 

Facebookgrupper. Under den första tiden har de många aktiviteter och de träffar många nya 

personer som de lägger till som vänner på Facebook. 
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8.3 Behålla kontakt 

Ett av Facebooks många användningsområden är att direkt kommunicera med andra, bland 

annat via Facebook Messenger och på varandras väggar. Samtliga respondenter var överens 

om att en av Facebooks stora fördelar är att man kan se på Facebook-flödet vad ens vänner 

och familj gör, även om de är fysiskt långt borta. Liksom hur flera studenter i Wen Yau Lees 

et al. studie även gjorde (2012, 73). Våra respondenter konstaterade även att detta var en 

bidragande faktor till att de inte känner att de direkt saknar sina vänner och familj hemifrån.  

 

“Because of Facebook you don’t have to feel that you miss a lot at home because 

you know everything that’s going on so you stay up to date to your home, with your 

friends what’s going on” (Österrike, fokusgrupp 1) 

 

“Facebook really allows you stay connected with your home because you are 

staying in another place with people from different places and backgrounds. But if 

you want a little taste of home you can just click on your feed and see that your 

friends are going to this event and think ‘oh how nice’ and you always feel 

connected to them even though you are a thousand kilometres away.” (Belgien 2, 

fokusgrupp 2) 

 

Det som framför allt respondenten från Belgien förklarar är känslan att vara nära och borta 

samtidigt, det som Sang-Hee et al. talar om i tidigare forskning. Där menar författarna att 

tekniken ger oss större möjligheter att vara tillgängliga oavsett tid eller plats (2011). Därför 

har Facebook blivit en plattform där kommunikation över lands- och kulturgränser inte längre 

är omöjlig (jrf. Chen & Sawyer 2012, 153). Respondenterna för studien menar alla att 

Facebook har hjälpt dem att känna en närhet till sina vänner och familj hemifrån trots att de 

befinner sig på en annan plats än dem. 

Kommunikationen mellan utbytesstudenterna och deras nya vänner, andra 

utbytesstudenter som såväl svenska, har skett till stor del via Facebook. De hittar varandra på 

Facebook och fortsätter sedan helt enkelt att använda sig av Facebook för att prata och byter i 

flera fall inte nummer med varandra. Respondenterna från Belgien och Kina har känt 

varandra sedan första dagen de kom till Sverige, men har efter snart fem månader inte ens 

tänkt tanken på att byta nummer med varandra.  
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“So like with you, we see each other every day and we talk everyday but I don’t 

even have your phone number because we talk on Facebook and I don’t even care 

about it, I don’t need it to contact you.” (Belgien 2, fokusgrupp 2) 

 

“And now when you can even call on Facebook you don’t need anyone’s number.” 

(Kina, fokusgrupp 2) 

 

Respondenten från Ungern menar också att hen använder Facebook för att hålla kontakt med 

människor och för att det är gratis, jämfört med kostnader för telefonsamtal och SMS. 

 

“Because I think this is the most advantage from Facebook, that it is for free and 

that you can keep contact with the people.” (Ungern 2, intervju) 

 

Via Facebook-flödet kan utbytesstudenterna få en inblick av vad som händer hemma, trots att 

de befinner sig på en annan plats. De betonar att på grund av detta och på grund av 

introduktionen har de aldrig riktigt funderat över hemlängtan. De väljer även att fortsätta sin 

kommunikation med sina nya vänner på Facebook för att det är enkelt och gratis.  

 

9. Diskussion & slutsatser 

I detta avsnitt knyts de olika delarna från analysen samman och diskuteras utifrån de två 

frågeställningarna som presenterades i början av arbetet. Slutsatserna för varje 

frågeställning tydliggörs och presenteras under följande rubriker.  

9.1 Varför använder utbytesstudenterna Facebook under sin 

utbytesperiod i Sverige? 

Resultatet för undersökningen visar att respondenterna använder Facebook främst för att 

skapa kontakt med nya vänner, vilket är både utbytesstudenter med olika nationaliteter och 

svenska studenter, samt för att ta del av information om evenemang och andra saker som 

skrivs i ESN:s Facebookgrupper. Uses and gratifications är den teori som kopplas till 

respondenternas Facebookanvändning. Utbytesstudenterna väljer att använda Facebook under 

utbytesperioden eftersom plattformen tillfredsställer behovet av att exempelvis ta del av 

information (jfr. uses and gratifications, McQuail 2010). Om detta behov är ett medvetet, 
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eller undermedvetet från studenterna är inte helt klart att utgöra. Dock uttryckte alla 

utbytesstudenter att de aktivt, alltså medvetet, sökt information på Facebook vilket kan 

indikera att även behovet var medvetet. Curras-Perez et al. har även de använt sig av teorin 

uses and gratifications för att studera vilka faktorer det är som påverkar användningen av 

sociala medier (2014, 1479). Resultatet från den studien visar att det främsta syftet var att 

utöka det sociala nätverket (ibid, 1487). Detta resultat ser vi även i denna studie då 

utbytesstudenterna som nämnt tidigare även använder Facebook för att skapa kontakt med 

nya vänner. Respondenterna nämner även att Facebook hjälpte dem att integreras med andra 

utbytesstudenter såväl som svenskar under den första tiden av utbytesperioden.  

Vi ser att respondenterna använde Facebook för att söka kontakt med andra 

utbytesstudenter redan innan de flyttade till Sverige och för att lära sig mer om den nya 

kulturen, men också för att få praktisk och administrativ information. Detta gjorde de för att 

minska oro och stress för ”att inte göra bort sig”, som en respondent uttryckte sig. 

Det är vanligt att respondenterna använder Facebook för att se i sitt Facebook-flöde 

vad personerna från sitt hemland gör och därmed känna en närhet trots att de är långt borta. 

Som Sang-Hee et al. (2011) argumenterade har vår uppfattning om tid och rum förändrats 

och vi är på sätt och vis på flera platser samtidigt. För utbytesstudenterna gör detta att de inte 

känner att de missar något som händer hemma eftersom de via Facebook kan hålla sig 

uppdaterade. Resultatet för Curras-Perez et al. studie visar också att användandet av 

Facebook beror på att man vill hålla sig uppdaterad om familjemedlemmars och vänners liv 

och aktiviteter (2014, 1487).  

9.2 Hur kommunicerar utbytesstudenterna med andra 

utbytesstudenter och värdstudenter på Facebook under 

studieperioden? 

Facebook underlättar kommunikationen med andra genom ett antal olika funktioner. Dels 

genom Facebookgrupper som ESN har skapat åt dem för att kommunicera med andra 

utbytesstudenter såväl som svenska studenter och dels genom att hitta nya vänner. ESN 

använder sig mycket av grupper där kommunikation och information samlas vilket 

underlättar kommunikationen med andra under studieperioden. Dessutom kan 

utbytesstudenterna genom Facebookgrupperna samordna aktiviteter tillsammans där de med 

liknande intressen träffas. En respondent nämnde bland annat att studenter skriver på 
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Facebook att de tänkt kolla på film och bjuder in de andra i ESN att delta. Det är bland annat 

genom sådana aktiviteter som kommuniceras ut på Facebook som utbytesstudenterna kan 

träffa andra som de inte redan känner och bli en del av en gemenskap (jfr. Curras-Perez et al. 

2014, 1487). 

Respondenterna använder även Facebook Messenger för att kommunicera med sina 

nya vänner utanför Facebook grupperna. Även om det inte är utbytesstudenternas främsta 

syfte med Facebook så använder några av respondenterna också funktionen Facebook 

Messenger för att chatta och ringa med vänner och familj hemifrån. 

Att lägga till vänner på Facebook är ett annat sätt att skapa och hålla kontakt med nya 

vänner. Men en respondent reflekterade över att det i början inte var så lätt att hitta 

personerna hen letade efter på Facebook. Dock blev det lättare med tiden då Facebook har en 

funktion som visar användaren personer som den ”kanske känner”. Efter att ha lagt till ett 

fåtal nya vänner som hen träffat i Örebro blev det mycket lättare att hitta ännu fler vänner 

tack vare denna funktion. Hen uttryckte att hen gick från känslan av att inte känna någon till 

att helt plötsligt känna till väldigt många då hen kunde se och känna igen människorna i ”du 

kanske känner”-funktionen. Denna funktion bidrar till att tillfredsställa behovet av att utöka 

en persons sociala nätverk (jfr. Curras-Perez et al. 2014, 1487).  

Eftersom Facebook dessutom är gratis minskas kostnader för utbytesstudenterna som 

inte nödvändigtvis behöver använda ett svenskt SIM-kort i sin telefon. Vilket några 

respondenter pratade om. De menade också att WiFi nästan finns överallt och därför är de 

ständigt uppkopplade till Facebook. När kommunikationsmedel ses som kostnadseffektiva 

anser respondenterna det som ännu en fördel för att hålla kontakten. 

Det skulle vara av intresse att utföra en studie där utbytesstudenter inte använder 

sociala medier under den första tiden under sin utbytesperiod. Då skulle man få ett större 

underlag för att fastställa och jämföra vilken betydelse sociala medier har för vår 

kommunikation och integrering.  
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10. Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka på vilket sätt och av vilken anledning 

utbytesstudenter använder Facebook under sin utbytesperiod i Sverige. Med en kvalitativ 

metod har fyra fokusgrupper och en intervju, bestående av utbytesstudenter vid Örebro 

universitet hösten 2015, studerats. Ett snöbollsurval har använts för att bestämma vilka 

respondenter som ska ingå i studien.  

 För att analysera materialet har främst teorier som uses and gratifications, 

interkulturell kommunikation och computer mediated communication använts. Den tidigare 

forskningen har bestått av studier kring sociala medier och utbytesstudenter.  

 Studiens resultat visar att de flesta utbytesstudenterna använder Facebook för att ta del 

av information men också för att skapa kontakt och behålla kontakt med nya vänner i 

Sverige. Främst använde respondenterna chat-funktionen för att underlätta kommunikationen 

med andra, men även ESN:s Facebookgrupper var av stor betydelse för utbytesstudenterna. 

För att undvika stress och oro kontaktade utbytesstudenter andra utbytesstudenter genom 

Facebook för att lära känna någon redan innan flytten till Sverige.  
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